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CAPÍTOL I: GENERALITATS 

 

 
 

1.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ D’AQUEST DOCUMENT 
 
 
 
L’objectiu del present Plec es definir les Prescripcions Tècniques que regiran en la 

execució de les obres del Projecte constructiu d’un aparcament i reurbanització 

superficial al carrer Maignon de Barcelona i comprèn les condicions que han de 

satisfer els materials, l’execució i control de les unitats d’obra així com l’amidament i 

abonament de les mateixes. 

 
 
En  cas  de  contradicció entre els  diversos Documents del  Projecte, el  present Plec 

prevaldrà sobre els Plànols i aquests sobre el Pressupost. D’aquesta manera, en cas de 

discrepància entre les prescripcions d’aquest Plec i alguna de les condicions imposades 

per les normes aplicables, es considerarà, en cada cas, la més restrictiva. 

 
 
Es rebutjaran tots aquells materials que no satisfacin les condicions establertes en aquest 

Plec podent el Director d’Obra senyalar al Contractista un termini breu per que retiri 

dels terrenys de l’obra els materials rebutjats. En cas d’incompliment d’aquesta ordre 

podrà procedir a retirar-los per compte i risc del Contractista. 

 
 
1.2 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

 
El present Plec correspon al projecte de construcció d'un aparcament soterrat i creació 

d’una plaça enjardinada a la coberta. 

 
 
L’aparcament s’ha dissenyat amb totes les places distribuïdes en dues plantes. El terra de 

la coberta s’ha projectat amb una pendent transversal de l’1.5%, per assegurar 

l’evacuació de les aigües, i el canvi de nivell que ocasiona l’aparcament permet salvar la 

diferencia d’altures naturals entre el carrer Maignon i el parc de la Travessera. 

 
 
La rampa té una amplada de 6,7 m i pendent màxim del 19%, amb una entrada y sortida 

del 5% durant els 5 primers metres per tal d’afavorir un canvi progressiu i satisfer les 

ordenances de l’edificació de l’ajuntament. 
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S’ha disposat a cada planta un mínim de 2 accessos per a vianants, un dels quals permet 

arribar a la planta baixa en ascensor. El nombre d’accessos és tal que permet que des 

de qualsevol punt de l’aparcament la distància horitzontal a recórrer sigui inferior als 

40 m i que cada nucli cobreixi com a màxim 2000 m2 . Les escales tenen un ample de 

1m i les portes 80 i 90cm. L’aparcament disposa d’un armari per als quadres elèctrics i 

els comptadors situat a la planta baixa de l’edicle. 

 
 
Tot l’aparcament té una altura lliure d’obstacles de 2,6m, excepte en les zones on hi ha 

els conductes de ventilació on l’altura mínima és de 2,2 m. 

 
 
L’esquema de circulació a l’interior de l’aparcament subterrani és molt senzill. 

Cada carril té només un sentit de circulació amb una amplada mínima de 4.8m entre 

paret i cotxes i de 5m entre cotxes i cotxes. En quant a la part superior, el carril es de 

doble sentit i té una amplada de 5.8m. Els radis de gir son majors de 6m en tots el cassos. 

 
 
Les places tenen unes dimensions compreses entre els 2,2m i els 2,5m d’amplada i la 

llargada oscil· la entre els 4,5 i els 5m, seguint els paràmetres del plec de condicions de 

l’ajuntament. S’han disposat 4 places per a minusvàlids de 2,5 m d’amplada amb un 

sobreample d’1.2m que permet assolir el 3,7 m d’amplada necessaris que estipula la 

normativa per aquest tipus de places. 

 
 
1.3 EQUIP I MAQUINÀRIA 

 
L’equip i la maquinària a emprar complirà amb la Normativa vigent que se’ls apliqui de 

la Delegació d’Indústria Local o departament corresponents, presentaran bon estat de 

conservació i no representaran un perill pel propi treballador o tercers. 

 
 

El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat, a proveir-se i disposar en obra 

de totes les màquines i medis auxiliars necessaris per l’execució de les obres, en les 

condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per 

complir totes les condicions del Contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, 

conservar-los i emprar-los adequadament i correctament. 

 
El Contractista no podrà reclamar si, en el transcurs dels treballs i per al compliment del 

Contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, equips i medis 

auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre respecte al de les 
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seves previsions. 

 
1.4 INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE 

 
Les obres es realitzaran d’acord amb el Projecte Constructiu sense que s’introdueixin en 

les mateixes més modificacions que les autoritzades pel Director d’Obra. 

 
 
En cas de dubte, la interpretació del projecte correspondrà al Director d’Obra. 

 
 
El Contractista haurà de manifestar tots els dubtes, errors o omissions que adverteixi en 

el projecte en el termini més breu possible i sempre abans d’iniciar l’execució de la 

unitat d’obra corresponent de tal  forma que es disposi d’un temps  raonable per a 

l’adopció de les mesures correctores oportunes. 

 
 
Totes les unitats d’obra d’aquest Plec, així com les no definides explícitament, 

s’abonaran d’acord amb els preus unitaris del Quadre de Preus (o document equivalent) 

entenent-se que aquests es refereixen a unitats totalment acabades i acceptades pel 

Director d’Obra. 

 
Aquests preus inclouen totes les despeses necessàries tal com materials, mà d’obra, 

maquinària, medis auxiliars, despeses generals, benefici, costos de finançament o 

qualsevol altre necessari per l’execució completa de les unitats corresponents. 

 
 
El preu fixat per als materials és una referència a la qualitat dels mateixos. En aquest 

sentit, quan els materials i elements d’instal·lacions no fossin de la qualitat prescrita en 

el Projecte o quan, a falta de prescripcions formals, es reconegués o demostrés que no 

eren adequats pel seu objecte el Director d’Obra donarà ordre al Contractista de 

substituir-los per altres que satisfacin les condicions i compleixin l’objectiu a què es 

destinen. 

 
1.5 DESPESES DE LES PROVES I ELS ASSAIGS 

 
El Contractista subministrarà, pel seu compte, als laboratoris assenyalats per la Direcció 

Facultativa i d’acord amb ella, una quantitat de material per assajar degudament 

classificat, igualment donarà totes les facilitats, personals i amb maquinària per a poder 

realitzar tots els assaigs de forma adient. 

 
-    Els assaigs i proves que s’hagin ordenat per haver aparegut materials o unitats 
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d’obra defectuosos i els que s’hagin fer per propi interès del Contractista aniran a 

càrrec del Contractista. 

-    Els recàrrecs que l’empresa de Control de Qualitat i Assaigs apliqui en concepte 

d’hores d’espera, avisos incorrectes, etc., aniran a càrrec del Contractista. 

 
Les despeses de Control de Qualitat i Assaigs fins al 1% del pressupost d’execució 

material, sense computar les anteriors, aniran a càrrec del Contractista. 

 
1.6 REVISIÓ  DE PREUS 

 
La revisió de preus es farà d’acord la normativa de contractació administrativa que es 

concreta en el Decret Llei 2/1964 de 4 de febrer, del Decret 461/1971 d’11 de març i el 

Reial Decret 1881/1984 de 30 d’agost. 

 
 
Per  a  l’actualització  de  preus  s’aplicarà  la  fórmula  número  1  extreta  del  Decret 

 

3650/1970, a saber: 
 
 
kt   =  0,36·(Ht/Ho)   +  0,08·(Et/Eo)   +  0,12·(Ct/Co)   +  0,12·(St/So)   +  0,08·(Crt/Cro)   + 
0,07·(Mt/Mo) + 0,02·(Lt/Lo) + 0,15 

 
On: 
kt: Coeficient teòric de revisió en el moment d’execució de les obres 
H: Índex de ma d’obra 
E: Índex d’energia 
C: Índex de ciment 
S: Índex de materials siderúrgics 
Cr: Índex de materials ceràmics 
M: Índex de fusta 
L: Índex de lligants hidràulics 

 
1.7 TERMINI D’EXECUCIÓ  DE LES OBRES 

 
Llevat que en el propi contracte se’n fixi un altre, el termini d’execució de les obres serà 

de vuit mesos comptats a partir del dia següent de l’Acta del Replanteig. 

 
1.8 TERMINI DE GARANTIA 

 
Un cop realitzada la recepció provisional de les Obres, hi haurà un termini de garantia 

d’un (1) any, i durant el qual, el Contractista haurà de conservar a compte seu totes les 

obres del projecte, incloent el reg de les espècies vegetals. 

 
1.9. NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

 
1.9.1 Normativa 
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Seran d’aplicació totes les lleis, Reglaments, Instruccions, Normes i demés documents 

que tinguin relació amb les obres contemplades en el Projecte. 

 
Amb caràcter general, s’aplicaran les que es detallen a continuació: 

 

• Codi tècnic de l’edificació (CTE) publicat pel Ministeri de Vivenda. 
 

• Normes Tecnològiques de l’Edificació, del Ministeri de la Vivenda. 
 

• Normes U.N.E. de l’Institut de Racionalització del Treball. 
 

• Instrucció de Formigó Estructural, EHE-08. 
 

•   Plec de Prescripcions Tècniques Generales per Obres de Carreteres i Ponts, 
O.M. de 6 de febrer de 1976, anomenat PG-3/75, i modificat parcialment, per 
O.M. de 21 de gener de 1988 i per O.M. de 8 de maig de 1989, passant a 
anomenar-se PG-4/88. 

 

•   Instrucció per la recepció de ciments, RC-97. Reial Decret 823/1993 de 28 de 
maig. 

 

•  Plec de Condicions per la recepció de guixos i escaioles en les obres de 
construcció, RY-85. 

 

•   Plec General de Condicions de l’Edificació, publicat pel Centre d’Edificació, 
publicat pel Centre Experimental d’Arquitectura. 

 

• Llei d’Aigües (29/1985 de 2 d’agost, B.O.E. de 8 d’agost de 1986). 
 

•   Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals 
Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i Instruccions Tècniques 
Complementaries (R.D. 3275 de 12-11-82 i Ordre de 6-7-84) i modificacions i 
ampliacions posteriors (Ordre de 18-10-84, Ordre de 27-11-87 i Ordre de 23-6- 
88). 

•   Reglament  Electrotècnic  per  Baixa  Tensió  i  Instruccions  Complementàries 
(Decret 2413/1973 de 20 de setembre), juntament amb les Fulles d’Interpretació 
posteriorment emeses. 

 

• Document bàsic de seguretat contra incendis DB-SI del del Ministeri de Vivenda 
 

• Normes NLT/72: Normes d’assaig del Laboratori de Transport i Mecànica del 
Sol del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques. 

 

• Normes UNE. 
 

• Normes ASTM. 
 

• Normes DIN. 
 

• Instrucció per al control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses 
ICP. 

 

• Instrucció 6.2.IC 1975 sobre Ferms Flexibles IFF (O.M. 12-3-1976) i sobre 
Ferms Rígids IFR (O.M. 12-3-1976). 

 

•   Totes aquelles Normes que per la pertinença d’Espanya a la Unió Europea siguin 
d’obligat compliment en el moment de la presentació del Projecte Constructiu. 

 

• Codi d’Accessibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 

•   Totes aquelles normes d’aplicació en la Comunitat Autònoma i en el terme 
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municipal en el que està ubicat el Projecte. 
 

De la mateixa manera, seran d’aplicació amb caràcter general: 
 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. Ordre del Ministeri de 
Treball de 9 de març de 1971. 

 

• Estudi de Seguretat i Higiene en el Treball en els Projectes d’Edificació i Obres 
Públiques. Reial Decret 555/86 de 21 de febrer. 

 

• Directiva  89/106/CEE,  per  la  lliure  circulació  de  productes  de  construcció. 
Annex 3 del Reial Decret 1630/1992, de 29 de desembre. 

 
 
1.9.2 Documentació  Tècnica 

 
El Contractista, en un termini màxim de dos mesos a partir de l’acabament de l’obra, 

lliurarà una col·lecció de plànols originals de l’obra realment executada, en les escales i 

amb els detalls necessaris per la seva completa definició. Aquests plànols junt amb la 

resta de documentació de l’obra acabada (amidaments, preus i pressupost) haurà de 

lliurar-la en suport magnètic compatible amb el del Projecte o en el sistema que indiqui 

la Direcció d’Obra. 

 
Pel que fa als equips instal·lats tal com ascensors, transformadors, grups de pressió, etc., 

el  Contractista haurà  de  lliurar  les  instruccions de  funcionament i  els  manuals  de 

manteniment, és a dir, la documentació tècnica necessària pel seu ús, manteniment i 

reparació. 

 
1.10 MESURES DE SEGURETAT 

 
El Contractista i els seus empleats estan obligats a adoptar totes les mesures d’ordre i 

seguretat  necessàries  per  a  la  bona  i  segura  marxa  dels  treballs.  En  tot  cas,  el 

Contractista serà únicament i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 

obres de tots els accidents o perjudicis que pugui patir el seu personal o que aquest 

pugui causar a altres persones o entitats, assumint en conseqüència totes les 

responsabilitats annexes a la legislació vigent. Serà obligació del Contractista la 

contractació d’assegurances contra risc per incapacitat permanent o mort dels seus 

obrers, d’acord amb la legislació vigent. 

 
 
En tots els casos es complirà l’actual normativa de Seguretat i Higiene en el Treball, 

realitzant-se el corresponent Pla de Seguretat i Salut d’acord amb allò disposat en el 

Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre segons s’estableix en l’Estudi de Seguretat i 

Salut inclòs en el Projecte. 
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1.11 DISPOSICIONS GENERALS 
 
1.11.1. Direcció de l’Obra 

 
El promotor comunicarà al Contractista el nom de l’Enginyer Director de l’Obra, que 

serà el seu representant per l’execució de l’obra. Aquest, al seu torn, anomenarà l’equip 

de Direcció d’Obra. 

 
 
El Director d’Obra és l’únic interlocutor entre la Propietat i el Contractista. 

 
 
1.11.2. Personal del Contractista 

 
El Contractista proposarà l’equip encarregat de l’execució dels treballs, amb indicació 

del nom, titulació i experiència, sotmetent-lo a l’aprovació del Director d’Obra dintre 

dels quinze (15) primers dies següents a la firma del Contracte. 

 
 
El personal facultatiu serà en quantitat i titulació exigida pel Plec de Bases per la 

 

Contractació de l’Obra i les exigències de l’obra en cada moment. Qualsevol persona 

que per les seves actuacions pugui influir negativament en la qualitat o terminis de 

l’obra serà substituïda immediatament, si així ho ordena el Director de l’Obra. 

 
1.11.3. Llibre d’Ordres 

 
Existirà en l’obra un llibre d’ordres, que custodiarà el Contractista, i tindrà a disposició 

de la Direcció d’Obra per realitzar les seves ordres al Contractista. En cas que la 

Propietat es dirigeixi al Contractista per escrit, aquest haurà de ser passat al llibre 

d’ordres, literalment o en extracte. 

 
 
Les ordres verbals de Direcció d’Obra hauran de ser escrites, si així ho exigeix el 

 

Contractista. 
 
 
1.11.4. Materials a facilitar pel Contractista 

 
Els  materials  que  utilitzi  el  Contractista en  l’obra o  instal·lació  han  de  reunir les 

condicions mínimes fixades en els Plecs Parcials de Prescripcions Tècniques i en els 

restants documents del contracte. 

 
 
Quan es pretengui emprar pel Contractista, materials o equips similars als especificats 

en el pressupost d’aquest Projecte, o oferts en la seva oferta, serà condició necessària 

comptar amb l’autorització expressa de la Direcció d’Obra, pel que el Contractista ha de 
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proporcionar tota la documentació tècnica que s’estimi necessària. 

 
 
La Direcció d’Obra podrà rebutjar materials o equips subministrats pel Contractista en 

els que no s’hagi complert l’anterior requisit, sense necessitat de cap altra justificació o 

motiu. 

 
Qualsevol deficiència que puguin presentar els materials o equips subministrats pel 

Contractista  seran  de  l’única  i  exclusiva  responsabilitat  del  mateix  davant  de  la 

Propietat. 

 
 
Els materials i equips que hagin de ser fabricats específicament per aquest Projecte pel 

Contractista o els seus proveïdors, ho seran amb subjecció als plànols del Projecte i als 

de detall que faciliti la Direcció d’Obra. Els plànols de fabricació hauran de ser 

presentats a la citada Direcció per la seva aprovació. 

 

Els materials amb característiques que no es  puguin determinar explícitament i  de 

manera completa mitjançant els documents prescriptius del Projecte quedaran 

determinats pel seu preu de mercat. Els preus oferts respondran a qualitats prefixades, 

pel que la Propietat podrà rebutjar aquells materials que, al seu judici, no assoleixin 

aquest índex de qualitat, que serà el mínim acceptable. 

 
1.11.5. Programa de Treballs 

 
El licitat presentarà en la seva oferta el programa de treballs, incloent els següents 

punts: 
 

 
•   Determinació dels medis necessaris (instal·lacions, equips i materials) per la 

realització de l’Obra. 

•   Estimació dels terminis parcials de realització de les diferents unitats d’obra, 

reflectit en una taula de concatenació dels treballs, o en diagrama d’espai-temps, 

referits al calendari laboral. 

 
1.11.6. Comprovació del replanteig 

 
Les despeses de replanteig seran a càrrec del Contractista, així com dels de fer-se càrrec 

de les marques, senyals, estaques i referències que es deixin als terrenys. 
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1.11.7. Pla de treball de les obres 

 
El Contractista quedarà obligat a acceptar qualsevol pla de treball, que imposi la 

Propietat, sempre que no vagi en contra del que s’estipula en el contracte, fins i tot les 

paralitzacions d’obra que siguin necessari introduir pels serveis afectats per les obres 

(carreteres, conduccions, etc.). 

 
1.11.8. Desenvolupament de les obres 

 
L’inici de la realització de qualsevol unitat d’obra haurà d’estar autoritzat per escrit en 

el Llibre d’Ordres per la Direcció d’Obra. 

 
 
Quan el Director d’Obra estimi que certs treballs presenten un caràcter d’urgència, 

exigirà la seva data de començament i acabament, segons el Pla d’Obra. 

 
1.11.9. Modificacions en els treball s 

 
 

El Contractista estarà obligat a realitzar qualsevol tipus de treball addicional que tingui 

relació amb l’obra adjudicada. En conseqüència, la Direcció es reservarà el dret de 

prescriure les modificacions, supressions o addicions que jutgi convenient efectuar en el 

curs de la realització; aquestes obres tindran el caràcter d’obligatorietat pel Contractista. 

 
 
La introducció de modificacions que comportin alteracions fonamentals en dimensions 

o càlculs sense el coneixement i autorització de l’autor firmant del Projecte, exonerà a 

aquest de qualsevol responsabilitat posterior. 

 
 
Les modificacions en l’obra que no estiguin degudament autoritzades per l’Enginyer 

 

Director d’Obra originaran responsabilitat en el Contractista a tots els efectes. 
 
 
1.11.10. Treballs inadmissibles  i vicis ocults 

 
Les obres que no hagin sigut realitzades conforme a les clàusules i condicions del 

Contracte, el mateix que les obres en les quals s’hagin emprat materials que no tinguin 

les formes, dimensions i qualitat requerides, seran demolides i reconstruïdes pel 

Contractista, al seu càrrec, en la data i termini que estableixi la Direcció en el Llibre 

d’Ordres, no sent excusa el que la Direcció hagi reconegut o examinat la construcció 

durant les obres ni que hagin sigut abandonades total o parcialment amb anterioritat. 

Transcorregut el citat termini sense que el Contractista hagi realitzat aquests treballs, la 
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Direcció podrà ordenar la seva execució per un terces a càrrec del Contractista. 

 
El Contractista és l’únic responsable dels vicis ocults o defectes en la construcció, 

durant l’execució de les obres, termini de garantia i fins el termini que determina la 

normativa legal vigent. 

 
La Direcció pot ordenar el reconeixement de la part de l’obra en la que es sospiti vici 

ocult, exigint fins i tot l’enderroc de l’obra, la reconstrucció de la qual serà per compte i 

càrrec  del  Contractista si  es  confirma el  vici;  en  cas  contrari aquest tindrà dret  a 

indemnització. Les despeses de comprovació de resistències i similars, serà en tot cas a 

compte del Contractista. 

El Contractista subscriurà, a la seva costa, una pòlissa d’Assegurança de responsabilitat 

civil que cobreixi tot tipus de danys que pugui ocasionar durant l’execució de l’obra a 

persones, coses, etc. 

 
1.11.11. Mitjans  a disposició de l’Obra 

 
Tots  els  mitjans  i  maquinària ofertats  estaran  a  disposició plena  de  l’Obra durant 

l’execució de la mateixa, no podent retirar ni mitjans ni maquinària sense autorització 

del Director d’Obra. Tindrà prevista la reposició immediata de qualsevol que es pugui 

avariar i afecti als terminis parcials o totals. 

 
1.11.12. Materials i equips que no reuneixin les condicions necessàries 

 
Quan els materials, elements d’instal·lacions i aparells no fossin de la qualitat prescrita 

en els Documents d’aquest Projecte, o no tinguessin la preparació en ell exigida o quan 

a falta de prescripcions formals d’aquell, es reconegués o demostrés que no era adequat 

pel seu objectiu, la Direcció d’Obra donarà ordre al Contractista, per que, a la seva 

costa, els reemplaci per altres que satisfacin les condicions o omplin l’objectiu a què es 

destinin. 

 
Si als quinze (15) dies de rebre el Contractista ordre de la direcció d’Obra per tal que 

retiri de les obres els materials que no estiguin en condicions no ha sigut complerta, 

procedirà la Propietat a verificar aquesta operació, les despeses de la qual hauran de ser 

abonades pel Contractista. 

 
1.11.13. Subministrament d’aigua 

 
El Contractista tindrà l’obligació de muntar i conservar pel seu compte un 
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subministrament adequat d’aigua tant per les obres com per l’ús del personal, instal·lant 

i conservant els elements precisos per a tal fi. 

 
1.11.14. Energia elèctrica per les obres 

 
El subministrament d’energia elèctrica és per compte del Contractista, qui haurà 

d’establir la línia adequada per el servei de l’obra. 

 
1.11.15. Construccions auxiliars i provisionals 

 
El Contractista queda obligat a construir pel seu compte i a desmuntar i retirar al final 

de l’obra, totes les edificacions auxiliars per oficines, magatzems, coberts, etc. 

relacionats amb el contracte. 

 
 
Totes aquestes construccions hauran d’estar supeditades a l’aprovació de la Direcció 

d’Obra pel que es refereix a la seva ubicació, despeses, etc. i en el seu cas, en quant a 

l’aspecte de les mateixes quan l’obra principal, per la seva ubicació, així ho exigeixi. 

 
 
El  Contractista haurà de  realitzar  els  treballs  de tal  forma que les  comunicacions, 

sanejament i subministres elèctrics, estiguin assegurats en tot moment, anant al seu 

càrrec les obres provisionals que s’hagin de construir a aquest efecte. 

 
1.11.16. Retirada de mitjans  auxiliars i neteja de l’Obra 

 
A l’acabament de les obres i dins del termini que fixi la Direcció d’Obra, el Contractista 

haurà de retirar totes les seves instal·lacions, eines, materials, etc., i procedir a la neteja 

general de l’obra. Si no procedís així, la Propietat, previ avís i en un termini de trenta 

(30) dies a partir d’aquest, pot ordenar-lo retirar per compte del Contractista. 

 
 
Tot material de desguàs a judici de la Direcció d’Obra, haurà d’anar a l’abocador i a 

costa del Contractista. 

 
1.11.17. Proves anteriors a les recepcions 

 
Abans de verificar-se les recepcions provisional i definitiva i sempre que sigui possible, 

es sotmetran les obres a prova del resistència, estabilitat, estanqueïtat i impermeabilitat, 

en el seu cas, i es procedirà a la presa de mostres per la realització d’assaigs, tot això 

amb arranjament al programa que redacti la Direcció d’Obra. 

 
Totes aquestes proves i assaigs aniran a compte del Contractista fins a un límit de l’u 
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per cent (1%) del pressupost i no es consideren verificades fins que es donin resultats 

satisfactoris. 

 
 
Els assentaments o avaries, accidents o danys que es produeixin en aquestes proves i 

assaigs que procedeixin de la mala construcció o falta de precaucions, seran corregits 

pel Contractista al seu càrrec. 

 

1.11.18. Recepció provisional de les obres 
 
Una vegada acabades les obres es procedirà al seu reconeixement, realitzant-se les 

proves i assaigs que prescriu aquest Plec. 

 
 
Del resultat d’aquest reconeixement i de les proves i assaigs efectuats s’aixecarà una 

acta que firmaran el Contractista i la Direcció d’Obra. 

 
 
Si els resultats fossin satisfactoris es rebran provisionalment les obres, comptant a partir 

d’aquesta data el termini de garantia. De les parts de les Obres que ho exigeixin per no 

ser fàcil o possible la seva inspecció posterior, com excavació, cementacions, etc., es 

farà la seva recepció provisional al final de l’execució de les mateixes. 

 
Si els resultats no fossin satisfactoris i no procedís rebre obres es concedirà al 

Contractista  un  termini  breu  per  que  corregeixi  les   deficiències  observades  i 

transcorregut el qual s’haurà de procedir a un nou reconeixement, i a proves i assaigs si 

la Direcció d’Obra ho estima necessari, per portar a terme la recepció provisional. 

 
 
Si  transcorregut aquest  termini  no  s’haguessin esmenat  els  defectes  es  donarà per 

rescindit el contracte amb pèrdua de fiança i garantia, i existís. 

 
1.11.19. Conservació durant el termini de garantia 

 
Durant el termini de garantia, el Contractista queda obligat a rectificar i reparar pel seu 

compte tots els desperfectes que apareguin en l’obra realitzada que siguin imputables a 

la defectuosa execució dels treballs o a la mala qualitat dels materials emprats, no així a 

allò que declaradament es jutgi per la Direcció d’Obra com deficiències degudes al mal 

ús per part dels usuaris. 

 
 
El termini de la notificació al Contractista de la necessitat d’efectuar alguna reparació 

fins a la iniciació els treballs corresponents serà com a màxim de quinze (15) dies. La 
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Propietat tindrà la potestat de portar a terme la reparació, amb càrrec a la contrata, en 

cas d’incompliment del que anteriorment s’ha estipulat o en cas d’urgència. 

 
1.11.20. Recepció definitiva de les obres 

 
De manera semblant al que s’ha indicat per la recepció provisional es procedirà per la 

recepció definitiva, la qual tindrà lloc una vegada transcorregut el termini de garantia, 

formalitzant-se l’Acta de Recepció Definitiva i s’autoritzarà la devolució de la part de 

fiança que no hagués sigut necessària gastar en la reparació de defectes, si existissin. 

 
1.11.21. Rescissió de contracte 

 
L’incompliment de qualsevol de les condicions del contracte motivarà la seva resolució 

amb independència de les penalitzacions i indemnitzacions a les que hi hagués lloc. 

 
1.11.22. Despeses generals a càrrec del Contractista 

 
Aniran a compte del Contractista les despeses de qualsevol classe ocasionades amb 

motiu de la pràctica del replanteig general o de la seva comprovació, i dels replanteigs 

parcials, així com les proves i assaigs que s’ordenin amb la limitació indicada en 

l’apartat de proves i assaigs. 

 
 
També aniran a compte del Contractista les despeses de construcció, muntatge, retirada 

de les construccions auxiliars per oficines, magatzems, coberts, etc. els de protecció de 

materials i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, compliment dels 

reglaments vigents pel magatzem d’explosius i carburants; els de neteja dels espais 

interiors de construcció, conservació i retirada de passos i camins provisionals, 

clavegueres, senyals de tràfic i demés recursos necessaris per proporcionar seguretat i 

facilitar el trànsit de vianants i vehicles, així com del trànsit dins de les obres; els de 

desviació de clavegueres, canonades, cables elèctrics, i en general de qualsevol 

instal·lació  que  sigui  necessari  modificar,  els  de  construcció, conservació, neteja  i 

retirada de les instal·lacions sanitàries provisionals i de neteja dels llocs ocupats per les 

mateixes, els de retirada al final de l’obra d’instal·lacions, eines, matèries, etc. i neteja 

general de l’obra. 

 
Igualment anirà a compte del Contractista el muntatge, conservació i retirada de les 

instal·lacions   provisionals  pel   subministrament   d’aigua   i   de   l’energia   elèctrica 

necessària per les obres, i l’adquisició de les citades aigües i energia. 
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De la mateixa manera aniran a compte del Contractista les despeses ocasionades per la 

retirada  de  les  obres  dels  materials  rebutjats,  els  de  jornals  i  materials  per  els 

amidaments periòdics i els ocasionats per l’amidament final; els de les proves, assaigs, 

reconeixements i preses de mostres per les recepcions parcials i totals, provisionalment i 

definitives de els obres; la correcció e les deficiències observades en es proves, assaigs, 

etc., abans citades i les despeses derivades dels assentaments o avaries, accidents o 

danys que es produeixin en aquestes proves i procedeixin de la mala construcció o falta 

de precaució, reparació i conservació de les obres durant el termini de garantia. 

 
 
En els casos de resolució del contracte, qualsevol que sigui la causa que el motivi, 

aniran a compte del Contractista les despeses de jornals i materials ocasionats per la 

liquidació  de  les  obres  i  els  de  les  actes  notarials  ocasionades  per  l’anomenada 

resolució, així com els de retirada dels medis auxiliars. 

 
 
Aniran a compte del Contractista el compliment del que s’ha establert en les 

reglamentacions  de  Treball,  disposicions  reguladores  dels  subsidis  i  assegurances 

socials vigents o que successivament es dictin. 

 
 
També aniran a compte del Contractista els projectes, legalitzacions i permisos requerits 

per les Delegacions d’Indústria i Organismes Oficials competents en la matèria per les 

diferents instal·lacions. 

 
 
Totes les despeses i impostos de l’Estat, Comunitat Autònoma i Administració Local es 

consideren previstos en l’oferta amb càrrec al pressupost d’adjudicació per compte del 

Contractista. 

 
 
Aniran a càrrec del Contractista les despeses de construcció, muntatge i retirada de les 

instal·lacions provisionals necessàries per l’execució de les definitives, que no estant 

incloses en el projecte, tinguin funció d’auxiliars de les obres. Especialment, aniran a 

càrrec del Contractista l’organització i funcionament d’allotjaments, menjadors i demés 

serveis socials en benefici del personal de les obres. 

 
 
Aniran a càrrec del Contractista el desmantellar i transportar fora del recinte delimitat 

en el projecte al acabar les obres, tots els edificis, cementacions, elements encofrats i 

material inútil que li pertanyi o hagi sigut utilitzat per ell, amb excepció dels que 
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explícitament i per escrit determini el Director d’Obra. 

 

Anirà a càrrec del Contractista tot allò necessari per mantenir el tràfic de vehicles i 

vianants en els carrers del voltant de la zona d’ubicació del projecte. Els treballs seran 

realitzats de forma que indiqui el Director d’Obra. 

 
 
Aniran a càrrec del Contractista les despeses de contractació de les assegurances de 

sinistre i responsabilitat civil. 

 
 
El Cartell Informatiu de les obres anirà per part del Contractista. Els pannells seran 

d’alumini erosionat i no reflexius. Les citades tanques tenen una amplada de 8m i una 

alçada de 2m. 
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CAPÍTOL II: CONDICIONS GENERALS SOBRE ELS MATERIALS, 

L’EXECUCIÓ I L’ABONAMENT DE LES UNITATS D’OBRA 
 
2.1. REQUISITS PER A L’EXECUCIÓ 

 
El Contractista d’acord a l’execució de les obres haurà de complir els següents requisits: 

 

• Posar en coneixement de la Propietat el moment d’inici de les obres 
 

•   Atenir-se a les normes de la Direcció Facultativa per a les instal·lacions auxiliars 

i aplec de materials a peu d’obra, sense destorbar el trànsit i produir el menor 

destorb possible al veïnat. 

•   Tenir cura, a compte seu, del material aplegat, sense que sigui admissible el fet 

de que s’hagi deteriorat des del seu aplec fins a la seva utilització. 

•   Assenyalar l’obra amb balises i tanques de protecció adequades a efectes de 

seguretat de trànsit de vianants i vehicles, amb observació de les disposicions 

oficials d’aplicació i de les altres que en resultin de la prudent apreciació del 

propi Contractista i sota la seva responsabilitat. 

• Vigilar l’obra a compte seu des del seu inici fins a la recepció. 
 

•   Observar les ordenances municipals d’aplicació. En especial les que afecten a 

llocs d’abocament de productes d’excavació o d’enderroc. 

 
2.2. ORDRE D’EXECUCIÓ  DELS TREBALLS 

 
El Contractista proposarà un programa i mètode de realització de les diferents obres 

basat en el Pla d’Obres que s’incorpora al projecte. Aquests podran ser acceptats o 

modificats per la Direcció Facultativa. 

L’ordre i moment d’execució de les diferents obres els fixarà la Direcció Facultativa, i 

el Contractista estarà en llibertat respecte a la seva organització o mitjans auxiliars a 

utilitzar. 

No obstant, quan la Direcció Facultativa ho estimi necessari, bé per necessitats de 

seguretat del personal de l’obra en sí, bé per higiene o bé per altres raons, podrà prendre 

a càrrec seu l’organització directa dels treballs essent totes les ordres obligatòries per al 

Contractista i sense que es puguin admetre reclamacions fonamentades en aquest 

particular. 

Tanmateix, el Contractista contrau l’obligació d’executar les obres en aquells trossos 

assenyalats que designi la Direcció Facultativa, tot i quan això suposi una alteració del 
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programa general de realització dels treballs. Aquesta decisió de la Direcció Facultativa, 

es podrà fer per qualsevol motiu que la Propietat estimi suficient, i de manera especial, 

el que no es produeixi paralització de les obres, o disminució important del ritme 

d’execució, quan la realització del programa exigeixi determinats condicionaments del 

front de treball o la modificació prèvia d’alguns serveis públics, i, en canvi, sigui 

possible procedir a l’execució immediata dels trossos aïllats esmentats. 

 
 
En cap cas l’aprovació o modificació dels plans de treballs o mètodes d’execució 

eximiran al Contractista de la responsabilitat de complir el termini d’execució de les 

obres. 

 
2.3. CONTROL DE LES OBRES 

 
Per tal de que es pugui dur a terme un efectiu control de les obres que es realitzen, no es 

lliurarà cap certificació sense que prèviament no es justifiquin la realització i el resultat 

dels assaigs, anàlisis i  proves de resistència efectuats pel laboratori, respecte a les 

unitats d’obra que s’inclouen en la corresponent relació valorada. 

 
 
La Direcció Facultativa de les obres es reserva el dret a efectuar els assaigs que cregui 

necessaris, pels seus propis mitjans o en el laboratori que es designi en cada cas. 

 
 
En el cas de donar resultats insuficients a les qualitats exigides en el projecte, les 

despeses derivades de la repetició aniran a càrrec del Contractista, tants cops com sigui 

necessari fins a obtenir els resultats satisfactoris. 

 
 
Qualsevol defecte o irregularitat que en opinió de la Direcció Facultativa es produeixi 

en qualsevol part de l’obra objecte del present Plec de Condicions, haurà de ser corregit 

pel Contractista, qui estarà obligat a demolir i construir la part de l’obra afectada, tot i 

quan el defecte o anomalia produïda fos originat per assentaments del terreny, bé per 

manca de compactació o bé per a qualsevol altra causa. Aquests treballs seran realitzats 

per compte i risc exclusiu del propi Contractista. 

 
En els casos en que es preveu en el present Plec, les obres defectuoses però acceptades 

per la Direcció Facultativa seran objecte de penalització econòmica. Si el Contractista 

no accepta la penalització econòmica sempre podrà enderrocar i construir, al seu càrrec, 
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les unitats d’obra segons es defineix al projecte o a les ordres escrites de l’Enginyer 

 

Director. 
 
 
2.4. TÈCNICS  ENCARREGATS DE LES OBRES PER PART DEL 
CONTRACTISTA 

 
El Contractista estarà obligat a tenir al front dels treballs almenys un tècnic titulat 

superior amb dedicació completa a l’obra del present Projecte, la designació del qual 

s’haurà de comunicar a la Propietat abans del començament del replanteig general. 

 
 
Les comeses fonamentals d’aquests tècnics, a banda d’organitzar i dirigir l’obra per la 

part del Contractista, seran les següents: 

 
•   Fer complir les normes de seguretat i salut que s’indiquen al present Plec o se li 

ordenin per part de la Direcció Facultativa, en especial les descrites a l’Article 

I.10. Mesures de seguretat. 

•   En el cas de que, malgrat tot, prengui iniciatives diferents de les ordenades, les 

quals puguin afectar a la seguretat en l’Obra, es responsabilitzarà dels fets que se 

n’esdevinguin. En el cas de que vulgui lliurar-se d’assumir-ne responsabilitat 

haurà d’avisar immediatament de qualsevol incidència o  novetat susceptible 

d’afectar a la seguretat a l’Enginyer Director i haurà d’aturar completament el 

front de l’obra, enretirar les màquines de la zona conflictiva i impedir-hi el pas 

de qualsevol persona fins que l’Enginyer Director doni les ordres oportunes. 

 
A més a més el Contractista haurà de disposar d’un topògraf qualificat que garanteixi en 

tot  moment  la  exactitud  dels  replanteigs, que  estiguin  en  disposició d’intercanviar 

informació a tots els nivells amb els tècnics de la Direcció Facultativa i que es 

responsabilitzin de la bondat dels plànols de l’obra acabada que periòdicament s’hauran 

de presentar a la Direcció Facultativa per al seguiment dels treballs. 

 
 
2.5. UNITAT D’OBRA 

 
La unitat d’obra, als efectes de compliment del contracte i d’amidament i valoració, serà 

la que descriu en els corresponents articles del present Plec i, de forma complementària, 

serà la que es descriu en els corresponents preus d’execució material del Quadre de 

Preus Nº 1. 
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Totes les unitats s’han d’entendre com unitats completes, en el sentit de que inclouen 

tota la mà d’obra, la maquinària, els materials i els operacions accessòries per a que 

resultin correcta i completament acabades, sense que es pugui interpretat que algun 

treball complementari, necessari i inherent a la pròpia unitat d’obra no hi és inclòs. En 

particular, llevat que expressament s’indiqui el contrari en la descripció de la unitat 

d’obra, totes unitats d’obra inclouen les neteges prèvies i preparació de superfícies en 

els casos corresponents. 

 
 
En les unitats d’obra en que cal la utilització de medis mecànics i/o una metodologia 

particular s’entén que aquests són els que el Contractista estimi més adients, prèvia 

aprovació de la Direcció Facultativa. En cap cas possibles variacions o diferències sobre 

la maquinària i/o la metodologia a utilitzar respecte el previst al Projecte podran 

representar una diferència en la valoració d’aquestes. 

 
2.6. UNITATS DIFERENTS DE LES PROJECTADES 

 
El Contractista està obligat a realitzar dins de l’obra adjudicada, unitats diferents de les 

projectades quan així es determini, per raons tècniques o d’urgència, dins dels límits del 

pressupost d’adjudicació, i sempre que no es modifiquin substancialment les condicions 

del Contracte. 

 
 
Les unitats d’obra a realitzar, diferents de les previstes en el Projecte, necessitaran de 

l’aprovació  de  la  Direcció  Facultativa.  Sense  l’aprovació  prèvia,  per  escrit,  de 

l’Enginyer Director no s’admet cap unitat d’obra diferent de les projectades, i per tant, 

no serà objecte ni d’amidament ni d’abonament, fins al punt de que el Contractista 

estarà obligat a enderrocar completament al seu càrrec aquestes obres no ordenades. En 

el cas de tractar-se de raons d’urgència, l’aprovació de la Direcció Facultativa es podrà 

fer a posteriori dins des següents vuit (8) dies des del moment en que neix la necessitat 

de la unitat d’obra diferent. 

 
 
Pel que fa  a les  condicions tècniques d’aquestes unitats s’ajustaran a  les següents 

normes: 

 
• Si es poden deduir automàticament del present Plec s’aplicaran aquestes. 
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•   En cas de que no es puguin deduir automàticament, es procedirà a l’estudi 

contradictori.  En  qualsevol  cas  es  preferiran  les  condicions  que  resultin 

anàlogues d’unitats d’obra definides en el present Plec amb parts comparables. 

 
 
2.7. CONDICIONS  GENERALS  SOBRE AMIDAMENT I ABONAMENT 

 
S’entendrà que els preus del Quadre de Preus Nº 1 inclouen sempre el subministrament, 

manipulació i utilització de tots els materials necessaris per a l’execució de les unitats 

d’obra corresponents, així com les despeses de maquinària, mà d’obra, elements 

accessoris, transport, eines i tota mena d’operacions directes o incidentals necessàries 

per a deixar les unitats d’obra acabades, d’acord a les condicions que dictamini la 

Direcció Facultativa encara que no hagin estat enumerades en les especificacions 

tècniques i econòmiques de l’obra. 

 
Les  unitats  d’obra  completament  acabades  s’abonaran al  preu  definit  en  lletra  del 

Quadre  de  Preus  Nº1.  No  s’admetrà  cap  modificació  d’aquests  fonamentant-se  en 

errors, omissions i interpretacions sobre de la descomposició feta dels preus en altres 

documents del projecte. Les unitats d’obra incompletes es valoraran en base a la 

descomposició definida al Quadre de Preus Nº 2. 

 
Les unitats d’obra s’amidaran sobre els plànols o sobre els croquis aprovats per la 

Direcció Facultativa. Els excessos que sobre aquests amidaments es produïssin, aniran a 

càrrec del Contractista, llevat que per qualsevol causa, aquests s’hagin autoritzat per 

escrit per part de la Direcció Facultativa. 

 
 
En  el  cas  d’unitats  d’obra  no  detallades  als  plànols,  hauran  de  ser  prèviament 

autoritzades per la Direcció Facultativa i la Propietat, aixecant-ne acta si aquesta ho creu 

necessari, essent els excessos sobre aquestes unitats aprovades a càrrec del Contractista. 

Per a aquells materials l’amidament del quals s’hagi de realitzar en pes, el Contractista 

haurà  de  situar  en  els  punts  que  s’indiqui,  les  bàscules  oficials  o  instal·lacions 

necessàries  la  utilització  de  les  quals  haurà  de  ser  precedida  de  la  corresponent 

aprovació. 
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Quan s’autoritzi la conversió de pes a volum o viceversa, els factors de conversió seran 

definits en el present Plec o, de no ser-hi per la Direcció Facultativa, qui justificarà al 

Contractista per escrit, els valor adoptats. 

 
Les dosificacions que s’indiquen per al present Projecte, es donen només a títol 

d’orientació i podran ser modificades en obra amb l’autorització de l’Enginyer Director. 

S’entendrà  que  tots  els  preus  contractats,  són  independents  de  les  dosificacions 

adoptades i dels rendiments definits en el Quadre de Preus Nº 2 o en la Justificació de 

Preus, i que qualsevol variació no donarà dret al Contractista a reclamar cap abonament 

complementari. 

 
En tots els casos, encara que en la descripció dels preus o de les unitats d’obra no 

s’especifiqui clarament: 
 

 
• Els amidaments es basaran en mesures sobre plànol. 

 

•  En totes les mesures de superfícies o de volum referides a elements de 

pavimentació  o  moviments  de  terres  es  tindrà  en  compte  la  deducció  de 

superfície i/o volum que correspon a elements lineals o puntuals. 

•  Els moviments de terres es mesuraran i abonaran sense considerar-hi cap 

esponjament. 

 
2.8. AMIDAMENT I ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA NO PREVISTES 

 
L’amidament i abonament d’unitats no descrites en el present Plec es realitzarà segons 

allò pactat en el contracte i del preu contradictori que es formi, i en tot cas s’haurà de 

seguir el criteri que fixi la Direcció Facultativa. 

 
Les unitats d’obra que hagin de tenir Preu Contradictori, s’haurà de formar a partir dels 

Preus Simples del projecte basant-se en la descomposició feta a la Justificació de Preus, 

en  cas  de  que  resultin  comparables.  En  tot  cas  els  rendiments  aplicats  els  haurà 

d’aprovar la Direcció Facultativa. 

 
2.9. AMIDAMENT I ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA INCORRECTES 
PERÒ ACCEPTABLES 

 
S’entén que una unitat d’obra és incorrecte quan no s’ajusta al definit en el present 

 

Projecte, tant pel que fa als plànols com a les especificacions del present Plec, a la 
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descripció en el corresponent preu, o a les ordres escrites de l’Enginyer Director. Per 

tant, pot resultar que una unitat incorrecte pugui ser acceptada per l’Enginyer Director, 

per fer de que tècnicament reuneixi condicions suficients. 

 
 
La Direcció Facultativa podrà aplicar penalitzacions econòmiques, basant-se en la 

diferència de cost dels materials o operacions emprades en relació als no emprats de les 

unitats d’obra incorrectament executades, però acceptables. 

 
 
En el cas de que el Contractista no accepti el nou preu definit haurà de demolir i 

executar correctament, és a dir, conforme a Projecte, la unitat d’obra; essent totes les 

despeses a càrrec del Contractista. 

 
2.10. MATERIALS NO ESPECIFICATS 

 
En qualsevol cas, tots els elements utilitzats, encara que no siguin especificats al present 

Plec,  seran  de  qualitat  provada  i  no  presentaran  cap  defecte,  com  envelliment, 

esquerdes,  plecs,  característiques  diferents  de  les  especificades  pel  fabricant,  etc. 

Hauran de correspondre sempre a allò especificat al projecte, llevat que la Direcció 

Facultativa o la Propietat, expressament per escrit procedissin a la seva modificació. 

 
 
El Contractista, abans de qualsevol utilització, haurà de presentar a la Direcció 

Facultativa, tots els catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants, que 

ambdós estimin necessaris per a procedir a la seva elecció i aprovació. 

 
 
Si, a més, la Direcció Facultativa o la Propietat ho consideressin convenient, es podran 

exigir els oportuns assaigs normalitzats, realitzats per laboratori homologat, per a 

identificar la qualitat dels materials i elements a utilitzar. 

 
2.11. SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 

 
La Propietat es reserva el dret d’utilitzar materials o elements aprofitables en la pròpia 

obra o de subministrar al Contractista l’aigua o qualsevol altre material descrit en aquest 

Plec que tingui o pugui adquirir per altre conducte que no sigui aquesta Contracta, en 

qualsevol cas es descomptarà del preu unitari corresponent al valor del material 

subministrat. 
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Tanmateix, es podrà rebutjar tot el material que en el moment de la seva utilització no 

compleixi les condicions especificades en el present Plec, tot i que en el moment de la 

recepció si que les complís. 

 
2.12. PROVES I ASSAIGS 

 
La Direcció Facultativa de les obres es reserva el dret a efectuar els assaigs i les anàlisis 

que cregui necessaris, pels seus mitjans o a través del Laboratori que en cada cas 

designi. De les anàlisis, assaigs i proves realitzades en Laboratori, donarà fe les 

certificacions expedides pel seu Director. 

 
 
El tipus d’assaigs a realitzar serà el fixat en la Instrucció o Norma corresponent per a 

cada tipus de material i per a cada unitat d’obra, i la Direcció Facultativa podrà introduir 

nous assaigs o modificar el tipus dels previstos. Tanmateix correspondrà a la Direcció 

Facultativa, fixar el nombre d’assaigs per tal d’assegurar un control de qualitat. 

 
 
De no especificar-se la norma d’assaigs, aquest s’ajustarà a la que fixi la Direcció 

 

Facultativa, amb el següent ordre de preferència: 
 
 

• Normes UNE. 
• Normes NLT/72. 
• Normes ASTM. 
• Normes DIN. 

 
En cas que els resultats dels assaigs habituals no siguin satisfactoris, el Contractista 

abans de que sigui rebutjada la unitat d’obra corresponent o aplicades les penalitzacions 

econòmiques que se n’esdevinguin, podrà realitzar altres assaigs a compte seu, si bé el 

laboratori escollit haurà de ser acceptat per la Direcció Facultativa. 

 
Assaigs de formigó: haurà de realitzar-se el control del formigó segons l’article 88.4 de 

la EHE. 
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CAPÍTOL III: MATERIALS I EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
 

3.1. MATERIALS 
 
3.1.1 Materials basics 

 
3.1.1.1 Líquids neutres 

 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
 
Aigües utilitzades per algun dels següents usos: 

 

- Confecció de formigó 
 

- Confecció de morter 
 

- Confecció de pasta de guix 
 

- Reg de plantacions 
 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc... 
 

- Humectació de bases o subbases 
 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
 
 
CARACTERISTÍQUES GENERALS: 

 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 

pràctica. 

 
 
CONFECCIÓ O CURAT DE FORMIGONS O MORTERS: 

 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 

formigons que no tinguin cap armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat, 

es prohibeix l’ús d’aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Si no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de 

verificar que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) ................................................................... >= 5 
 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130) .................................................... <= 15 g/l 
 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) ......................................................... <= 1 g/l 
 

- En cas d’utilitzar-se ciment SR ..................................................................... <= 5 g/l 
 

- En la resta de casos ........................................................................................ <= 1 g/l 
 

- Ió clor, expressat en CL- (UNE 7-178): 
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- Formigó pretesat ............................................................................................ <= 1 g/l 

 

- Formigó armat ............................................................................................... <= 3 g/l 
 

- Formigó massa amb armadura de fissuració ................................................. <= 3 g/l 
 

- Hidrats de carboni (UNE 7-132)...................................................................................0 
 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235) .................................... <= 15 g/l 
 

L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 
 

- Pretensat .................................................................................... <= 0,2% pes de ciment 
 

- Armat ........................................................................................ <= 0,4% pes de ciment 
 

- En massa amb armadura de fissuració ...................................... <= 0,4% pes de ciment 
 
 
 
AIGUA DESTINADA PER A REC DE LES PLANTACIONS EN JARDINERIA: 

 

Ha de tenir unes característiques de qualitat que no siguin limitant del desenvolupament 

dels  vegetals  que  s’hagin  d’implantar,  no  provoquin efectes  de  degradació  de  les 

condicions del sòl i que no siguin perjudicials per a la salut del personal laboral i usuaris 

de l’espai verd. 

Les característiques de l’aigua subministrada per a reg a un determinat espai verd al 

llarg del temps han d’ésser similars (han de trobar-se dins dels marges que la 

caracteritzen). 

Origen de l’aigua per a rec: 
 

- Aigua de la xarxa de distribució d’aigua potable. Aquesta aigua pel seu ús públic es 

sotmesa a uns controls de potabilitat que estan reglamentats fins el moment present 

pel Decret 1138/1990 del 14 de setembre hi han d’acomplir unes condicions 

específiques per considerar-les aptes pel consum humà. 

- Altres orígens com són les de fonts, mines, pous, aigües residuals depurades, etc. 

Aquestes no necessàriament estan sotmeses a control periòdics pels organismes 

públics. L’ús d’aigües residuals depurades es troba regulat segons Decret 252/82 

art. 3 del D.O.C. i a l’estat Espanyol segons la llei d’aigües 29/1985 tit. V, Cap. III, 

Art. 101 i en el Reial Decret 849/86. Tit III, Cap III, Art. 272 i 273. A Catalunya, a 

l’espera de la normativa a l’estat cal seguir els criteris que es troben reflectits en la 

monografia “Prevenció i risc sanitari derivat de la reutilització d’aigües residuals 

depurades com a aigües de reg” de la Direcció General de Salut Pública, 

Departament de Sanitat i Seguretat Social de la generalitat de Catalunya de 1994. 

Qualitat de l’aigua per a reg: 
 

- Consideracions  prèvies.  La  concreció  dels  nivells  de  qualitat  dels  diferents 
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paràmetres que caracteritzen un aigua no es dedueixen solament a adonar uns valors 

recomanats o admesos si no que cal tenir en compte factors com el tipus de cultiu, 

de sòl, les pràctiques de conreu, temperatures de la zona i les dosis i freqüències de 

reg . 

Paràmetres indicadors de la qualitat de l’aigua per a reg: 
 

- Per avaluar la qualitat de l’aigua per a reg és necessari els nivells d’un seguit de 

paràmetres bàsics. En casos especials com és l’ús de l’aigua per a reg localitzat o 

aigües que no són de la xarxa caldrà tenir en compte altres aspectes. 

Qualificació de l’aigua: 
 

- pH: 
 

- Valors que s’apartin de 6 a 8’5 és un índex adient de detecció d’anomalies 
 

(contaminacions industrials, sodificació, etc). 
 

- Conductivitats elèctrica i contingut total en sals: 
 

- Es considerarà que un aigua no es apta pel reg en jardineria quan els seus valors 

de conductivitat elèctrica superin els 4 dS/m o els 2.500 mg/l. 

- Tota l’aigua que tingui valors de conductivitat superiors a 1,5-2 dS/m o 1000 

mg/l s’ha de considerar que comporta perill de salinització del sòl i que no es 

recomanable la seva utilització en reg per aspersió. 

- SAR ( relació d’absorció de sodi) 
 

- L’increment d’aquest índex indica augment de problemàtica per sodificació del 

sòl i danys a les plantes. No ha de ser superior a 15 

- Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat ja que quan 

més alta és la salinitat els valors d’índex del SAR admesos són més baixos pel 

que ens hem de basar en el diagrama de les normes Riverside. 

-Índex de carbonat de sodi residual: 
 

- Les aigües es classifiquen en: 
 

- Bona: ...................................................................................de 0 a 1,25 meg./l 
 

- Regular: ........................................................................................de 1,25 a 2,5 
 

- No recomanable pel reg: ..................................................... més de 2,5 meg.l. 
 

- Duresa: 
 

- Les aigües molt dures son poc recomanables per a sòls forts i compactats 



34 

                PLEC DE CONDICIONS 

 

Projecte constructiu d'un aparcament i reurbanització 
superficial al carrer Maignon de Barcelona. 

 
 

+----------------------------------------+ 
 

¦ Tipus ¦ Graus higromètrics ¦ 
 

¦-------------------¦--------------------¦ 
 

¦ Molt dolça ¦ menys de 7 ¦ 
 

¦-------------------¦--------------------¦ 
 

¦ Dolça ¦ de 7 a 14 ¦ 
 

¦-------------------¦--------------------¦ 
 

¦ Mitjanament dolça ¦ de 14 a 22 ¦ 
 

¦-------------------¦--------------------¦ 
 

¦ Mitjanament dura ¦ de 22 a 32 ¦ 
 

¦-------------------¦--------------------¦ 
 

¦ Dura ¦ de 32 a 54 ¦ 
 

¦-------------------¦--------------------¦ 
 

¦ Molt dura ¦ més de 54 ¦ 
 

+----------------------------------------+ 
 
 

- Bor 
 

- Els nivells admesos de bor estan en funció de la sensibilitat dels conreus a aquest 

element. 

- Cultius molt sensibles de ....................................................0,3 a 1 ppm de B 
 

- Cultius tolerants ................................................................ de 1 a 2 ppm de B 
 

- Cultius molt tolerants ........................................................ de 2 a 4 ppm de B 
 

- No es aconsellable utilitzar aigües que superin els 2,5 mg/l. 
 

- Clor 
 

- No recomanable que superi els 0,5 g/l 
 

- Sodi: 
 

- No recomanable que superi els 0,2-0,3 gr/l 
 

- Sulfat: 
 

- Risc de corrosió de les xarxes de conducció amb ciment quan els valors superin 

els 300 - 400 mg/l. 

Paràmetres a determinar en aigües d’origen diferent a la xarxa d’aigua potable: 
 

- A més dels especificats en l’apartat anterior cal determinar tots aquells paràmetres 

que puguin constituir un perill per a la salut humana i animal i representar una 

possible via de contaminació i alteració de les condicions del sòl. 

- El referent per aquestes determinacions serà, fins que no hi hagi una legislació al 

respecte, el recomanat en la monografia de 1994 “Prevenció del risc sanitari derivat 

de la reutilització d’aigües residuals depurades com a aigües de reg”. 
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: Mitjançant xarxa d’aigua potable, xarxa de reg o amb cisternes de 

manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: en cisternes, dipòsits soterrats, dipòsit a l’aire lliure, etc. 

L’estanqueitat i característiques dels materials de les conduccions, dipòsit i mitjans de 

transport amb cisterna ha d’ésser tal que les condicions de l’aigua en els punts de 

consum no hagi sofert alteracions respecte al seu origen. 

En cas de dipòsits de formigó o ciment cal desestimar les aigües dels primers omplerts 

dipòsit per possible contaminació. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra. 
 
 
3.1.1.2 Granulats 

 
3.1.1.2.1. Sorres 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
 

- De pedra calcària 
 

- De pedra granítica 
 

- Sorra per a confecció de morters 
 

- Sorra per a substrats de jardineria 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 

estableixi explícitament la D.F. 

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
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Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables............................................................ 0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) ..................................................... Baix o nul 

 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

 

Mida dels grànuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2)) ..................................................... <= 4 mm 

Terrossos d'argila (UNE 7-133).....................................................................<= 1% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134)........................................................................................ 0% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE EN 933-2) i que sura 

en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244)...................................<= 0,5% en pes 
 

Compostos de sofre expressats en SO3 
 

i referits a granulat sec (UNE 146-500)......................................................<= 0,4% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 83-121)................................Nul.la 

Sulfats solubles en àcids expressats en SO3 i referits 

al granulat sec (UNE 146-500) ................................................................. <= 0,8% en pes 
 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124): 
 

- Formigó armat o formigó en massa 
 

amb armadura de fissuració ............................................................... <= 0,05% en pes 
 

- Formigó pretesat ................................................................................ <= 0,03% en pes 
 

L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 
 

- Pretesat ...................................................................................... <= 0,2% pes de ciment 
 

- Armat ........................................................................................ <= 0,4% pes de ciment 
 

- En massa amb armadura de fissuració ...................................... <= 0,4% pes de ciment 
 

Estabilitat (UNE 7-136): 
 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic ....................................................................... <= 10% 
 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic................................................................. <= 15% 
 
 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): 

- Granulat gruixut: 
 

- Granulat arrodonit ................................................................................ <= 1% en pes 
 

- Granulat de matxuqueig no calcari ....................................................... <= 1% en pes 
 

- Granulat fi: 
 

- Granulat arrodonit ................................................................................ <= 6% en pes 
 

- Granulat de matxuqueig no calcari, per obres sotmeses 
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a exposició IIIa, IIIb, IIIc, IV, o sotmeses a alguna classe 

 

específica d’exposició .......................................................................... <= 6% en pes 
 

- Granulat de matxuqueig no calcari, per obres sotmeses 

a exposició l, Ila, IIb i que no estiguin sotmeses a cap 

classe específica d’exposició .............................................................. <= 10% en pes 
 

Equivalent de sorra (EAV) (UNE 83-131): 
 

- Per a obres en ambients I, lla, llb no sotmeses 
 

a cap classe específica d’exposició ..................................................................... >= 75 
 

- Resta de casos ....................................................................................................... >= 80 
 

Friabilitat (UNE 83-115) ........................................................................................... <= 40 
 

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134) ....................................................... <= 5% 
 
 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): 

- Granulat gruixut: 
 

- Granulat arrodonit ................................................................................ <= 1% en pes 
 

- Granulat fi: 
 

- Granulat arrodonit ................................................................................ <= 6% en pes 
 

- Granulat de matxuqueig calcari, per obres sotmeses 
 

a exposició IIIa, IIIb, IIIc, IV, o sotmeses a alguna classe 
 

específica d’exposició ........................................................................ <= 10% en pes 
 

- Granulat de matxuqueig calcari, per obres sotmeses 
 

a exposició l, Ila, IIb i que no estiguin sotmeses a cap 
 

classe específica d’exposició .............................................................. <= 15% en pes 
 

Valor blau de metilè (UNE 83-130): 
 

- Per a obres en ambients I, lla, llb no sotmeses 
 

a cap classe específica d’exposició ......................................................<= 0,6% en pes 
 

- Resta de casos ....................................................................................... <= 0,3% en pes 
 
 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
 

+-------------------------------------------------+  

¦  Tamís  ¦  Percentatge en  ¦  Condicions  ¦  
¦  

 

¦  
UNE 7- 050 

mm 
¦ 

 

¦  
pes que passa 

pel tamís  
¦ 

 

¦  
 ¦  

 

¦  
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¦-----------¦------------------¦------------------¦  
 

¦ 5,00 ¦ A ¦ A = 100 ¦  
 

¦ 2,50 ¦ B ¦ 60 <= B <= 100 ¦  
 

¦ 1,25 ¦ C ¦ 30 <= C <= 100 ¦  
 

¦ 0,63 ¦ D ¦ 15 <= D <= 70 ¦  
 

¦ 0,32 ¦ E ¦ 5 <= E <= 50 ¦  
 

¦ 0,16 ¦ F ¦ 0 <= F <= 30 ¦  
 

¦ 0,08 ¦ G ¦ 0 <= G <= 15 ¦  
 

¦-----------¦------------------¦------------------¦  
 

¦ Altres ¦ ¦ C - D <= 50 ¦  
 

¦ condi- ¦ ¦ D - E <= 50 ¦  
 

¦ cions ¦ ¦ C - E <= 70 ¦  
 

+-------------------------------------------------+  
 

 
 

Mida dels grànuls .........................................................................<= 1/3 del gruix del junt 
 

Contingut de matèries perjudicials ........................................................................... <= 2% 
 
 
 
SORRA PER A SUBSTRATS DE JARDINERIA: 

 

Material obtingut de la degradació de granit o altres de naturalesa silicea integrat per 

materials de diferent granulometria grollers i fins. 

Lliure de carbonat càlcic. 

Textura:................................................................................................................. sorrenca. 

Granulometria ........................................... la major part de les partícules entre 0,2 i 2 mm 

pH .................................................................................................................................. 6-7 

Conductivitat elèctrica ........................................................................................... < 1dS/m 

Densitat aparent ................................................................................................1,4-1,6 g/cc 

Porositat total ......................................................................................................... 35-40 % 

Porositat d’aireació ................................................................................................ >= 25 % 

 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

 

Cada càrrega de granulat anirà identificada amb un full de subministrament que ha de 

quedar a disposició de la Direcció d’Obra, en la que hi han de constar, com a mínim, les 
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dades següents: 

 

- Nom del subministrador 
 

- Número de sèrie del full de subministrament 
 

- Nom de la cantera 
 

- Data de lliurament 
 

- Nom del peticionari 
 

- Tipus de granulat 
 

- Quantitat de granulat subministrat 
 

- Denominació del granulat (d/D) 
 

- Identificació del lloc de subministrament 
 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

kg o T de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
3.1.1.2.2 Sauló 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o 

d'altres matèries estranyes. 

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la 

que passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 

defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 

explícitament la D.F. 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149) ........................................................ < 50 
 

Índex CBR (NLT-111) ................................................................................................ > 20 
 

Contingut de matèria orgànica.......................................................................................Nul 
 

Mida del granulat: 
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- Sauló garbellat............................................................................................. <= 50 mm 

 

- Sauló no garbellat.............................................................. <= 1/2 gruix de la tongada 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
3.1.1.2.3 Graves 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
 

- Confecció de formigons 
 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
 

- Material per a drenatges 
 

- Material per a paviments 
 

El seu origen pot ser: 
 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
 

- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 
 

Els granulats naturals poden ser: 
 

- De pedra granítica 
 

- De pedra calcària 
 

Els  granulats  procedents  del  reciclatge  d'enderrocs  de  la  construcció  que  s'han 

considerat són els següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
 

- Granulats reciclats provinents de formigó 
 

- Granulats reciclats mixtes 
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- Granulats reciclats prioritariament naturals 

 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 

provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, 

granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 

defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 

explícitament la D.F. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
 

Diàmetre mínim ....................................................98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
 
 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica 

superior al 10% en pes. 

Contingut de maó + morters + formigons ...................................................>= 90% en pes 

Contingut d'elements metàl.lics.....................................................................................Nul 

Ús admissible................................................................................ Reblerts per a drenatges 

 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 

Contingut de formigó ............................................................................................... > 95% 

Contingut d'elements metàl.lics.....................................................................................Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 
 

-  Formigons  de  resistencia  característica  <=  20  N/mm2  utilitzats  en  classes 

d'exposició I o IIb 

 
 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat 

dels elements massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica .................................................................................<= 10% en pes 
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Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter .............................>= 95% en pes 

Contingut d'elements metàl.lics.....................................................................................Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 
 

-  Formigons  en  massa  de  resistència  característica  <=  125  kp/cm2  utilitzats  en 

ambients I (segons EH-91) 

 
 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

 

Granulats  obtinguts  de  pedrera  amb  incorporació  d'un  20%  de  granulats  reciclats 

provinents de formigó. 

Ús admissible: 
 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
 

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
 

- Per a confecció de formigons 
 

- Per a drens 
 

- Per a paviments 
 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 
 
 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCÒRIES SIDERÚRGIQUES 

 

Contingut de silicats inestables......................................................................................Nul 
 

Contingut de compostos fèrrics .....................................................................................Nul 
 
 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

 

Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit 

dels següents: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o 

entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la 

direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi 

un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions 

següents: 

- Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que 

el 0,4 del gruix mínim 
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- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 

l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), on la grandaria màxima del 

granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 

cas. 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
 

- Per a graves calcàries .............................................................................<= 2% en pes 
 

- Per a graves granítiques..........................................................................<= 1% en pes 
 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals.................................. < 3% 
 

- Per a granulats reciclats mixtos ........................................................................... < 5% 

Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats 

de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238)............................................... >= 0,20 
 

Terrossos d'argila (UNE 7-133)................................................................<= 0,25% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134)........................................................................<= 5% en pes 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 

i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) .....................<= 1% en pes 
 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE 146-500 EX): 
 

- Granulats reciclats mixtos ........................................................................ < 1% en pes 
 

- Altres granulats ...................................................................................<= 0,4% en pes 
 

Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 i 
 

referits a granulat sec (UNE 146-500 EX) .................................................<= 0,8% en pes 
 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració ...................<= 0,05% en pes 
 

- Formigó pretensat..............................................................................<= 0,03% en pes 
 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
 

- Pretensat .................................................................................<= 0,2% pes del ciment 
 

- Armat......................................................................................<= 0,4% pes del ciment 
 

- En massa amb armadura de fissuració ...................................<= 0,4% pes del ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs ............................................................................ 0% 

Contingut de ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos .............................................................................. < 0,06% 

Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals 

o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082) ............................................... Baix o nul 
 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
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- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos......................................... < 0,5% 

 

- Altres granulats ......................................................................................................Nul 
 

Contingut de restes d'asfalt: 
 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó................................................. < 0,5% 
 

- Altres granulats ......................................................................................................Nul 
 

Reactivitat: 
 

- Àlcali-sílci o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o 
 

Métode accelerat UNE 146-508 EX)...............................................................Nul·la 
 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2) ............................................Nul·la 
 

Estabilitat (UNE 7-136): 
 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic ....................................................................... <= 12% 
 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic................................................................. <= 18% 

Absorció d'aigua: 

- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134)................................................ < 5% 
 

- Granulats reciclats provinents de formigó ........................................................ < 10% 
 

- Granulats reciclats mixtos ................................................................................. < 18% 
 

- Granulats reciclats prioritariament naturals ........................................................ < 5% 
 
 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 

 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat 

ponderal acumulat  pel  tamís  0,08 (UNE 7-050) ha  de ser  <=  5%.  La  composició 

granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del 

terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149) ........................................... <= 40 
 

Equivalent de sorra ...................................................................................................... > 30 
 

Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% 

(NLT 111/78). 

 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
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Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha 

d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades 

següents: 

- Nom del subministrador 
 

- Numero de sèrie del full de subministrament 
 

- Nom de la cantera 
 

- Data del lliurament 
 

- Nom del peticionari 
 

- Tipus de granulat 
 

- Quantitat de granulat subministrat 
 

- Denominació del granulat(d/D) 
 

- Identificació del lloc de subministrament 
 

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació 

que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma 

EHE. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
3.1.1.2.4 Terres 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terra seleccionada 
 

- Terra sense classificar 
 

- Terra adequada 
 

- Terra tolerable 
 

- Terra agrícola 
 
 
 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
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La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es 

defineixin a  la  partida  d'obra on  intervingui o,  si  no hi  consta,  els  que estableixi 

explícitament la D.F. 

 
 
TERRA SELECCIONADA: 

 

Elements de mida superior a 8 cm .................................................................................Nul 

Elements que passen pel tamís 0,08 mm (UNE 7-050) ............................................ < 25% 

Límit líquid (NLT-105/72) .......................................................................................... < 30 

Index de plasticitat....................................................................................................... < 10 
 

Index CBR (NLT-111/78) ........................................................................................... > 10 
 

Inflament dins de l'assaig CBR......................................................................................Nul 
 

Contingut de matèria orgànica.......................................................................................Nul 
 
 
 
TERRA ADEQUADA: 

 

Elements de mida superior a 10 cm ...............................................................................Nul 
 

Límit líquid (NLT-105/72) .......................................................................................... < 40 
 

Densitat del Próctor normal ..................................................................... >= 1,750 kg/dm3 
 

Index CBR (NLT-111/78) ............................................................................................. > 5 
 

Inflament dins de l'assaig CBR................................................................................... < 2% 

Contingut de matèria orgànica.................................................................................... < 1% 

 
 
TERRA TOLERABLE: 

 

Contingut de pedres de D > 15 cm ..............................................................<= 25% en pes 
 

S'han de complir una de les condicions següents: 
 

- A: 
 
 
 

- B: 

 

- Límit líquid (L.L.) ........................................................................................... < 40 
 
 
 
- Límit líquid (L.L.) ........................................................................................... < 65 
 

- Index de plasticitat .......................................................................> (0,6 x L.L. - 9) 
 

Densitat del Próctor normal ..................................................................... >= 1,450 kg/dm3 
 

Index CBR (NLT-111/78) ............................................................................................. > 3 
 

Contingut de matèria orgànica.................................................................................... < 2% 
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts 

uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i 

de manera que no se n'alterin les condicions. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 

3.1.1.3 Aglomerants i conglomerants 
 
3.1.1.3.1 Ciments 

 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i 

mineral, utilitzat a la confecció de morters, formigons, pastes, beurades, etc. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques 

següents: 

- Ciments sense característiques especials (CEM) 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

En  el  cas  de  que  el  material  s’utilitzi  en  obra  pública,  l’acord  de  Govern  de  la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 

aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de lliure 

Canvi. 

També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS: 
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Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 

 
+-------------------------------------------------- ----+  

 

¦ Denominació ¦ Designació ¦  
 

¦---------------------------------------¦---------- ----¦  
 

¦ Ciment pòrtland ¦ CEM I ¦  
 

¦---------------------------------------¦---------- ----¦  
 

¦ Ciment pòrtland compost ¦ CEM II/A-M ¦  
 

¦ ¦ CEM II/B-M ¦  
 

¦---------------------------------------¦---------- ----¦  
 

¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦ CEM II/A-S ¦  
 

¦ ¦ CEM II/B-S ¦  
 

¦---------------------------------------¦---------- ----¦  
 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦ CEM II/A-P ¦  
 

¦ ¦ CEM II/B-P ¦  
 

¦---------------------------------------¦---------- ----¦  
 

¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦ CEM II/A-V ¦  
 

¦ volants ¦ CEM II/B-V ¦  
 

¦---------------------------------------¦---------- ----¦  
 

¦ Ciment pòrtland amb filler calcàri ¦ CEM II/A-L ¦  
 

¦---------------------------------------¦---------- ----¦  
 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ CEM II/A-D ¦  
 

¦---------------------------------------¦---------- ----¦  
 

¦ Ciment de forn alt ¦ CEM III/A ¦  
 

¦ ¦ CEM III/B ¦  
 

¦---------------------------------------¦---------- ----¦  
 

¦ Ciment putzolànic ¦ CEM IV/A ¦  
 

¦ ¦ CEM IV/B ¦  
 

¦---------------------------------------¦---------- ----¦  
 

¦ Ciment mixt ¦ CEM V/A ¦  
 

+-------------------------------------------------- ----+  
 

 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 

 

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el 

regulador d'adormiment ni els additius): 

+-------------------------------------------------- ------------+  
 

¦Designació ¦ K ¦ S ¦ D ¦ P ¦ V ¦ L ¦ ¦  
 

¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦------ -¦-------¦--¦  
 

¦ CEM I ¦95-100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦  
 

¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦------ -¦-------¦--¦  
 

¦CEM II/A-M ¦ 80-94 ¦ 6-20 ¦ 6-20 ¦ 6-20 ¦ 6-20 ¦ 6 -20 ¦ ¦  
 

¦CEM II/B-M ¦ 65-79 ¦ 21-35 ¦ 21-35 ¦ 21-35 ¦ 21-35  ¦ 21-35 ¦ ¦  
 

¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦------ -¦-------¦--¦  
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¦CEM II/A-S ¦ 80-94 ¦ 6-20 ¦ 
 

¦CEM II/B - S ¦  65- 79 ¦  21- 35 ¦  
- ¦ 

 

-  ¦  
- ¦ 

 

-  ¦  
- ¦ 

 

-  ¦  
- ¦ ¦  

 

-  ¦  ¦  
 

¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦------ -¦-------¦--¦  
¦CEM II/A-P ¦ 80-94 ¦ 

 

¦CEM II/B - P ¦  65- 79 ¦  
- ¦ 

 

-  ¦  
- ¦ 6-20 ¦ 

 

-  ¦  21- 35 ¦  
- ¦ 

 

-  ¦  
- ¦ ¦  

 

-  ¦  ¦  
 

¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦------ -¦-------¦--¦  
¦CEM II/A-V ¦ 80-94 ¦  - ¦  - ¦  - ¦ 6-20 ¦  - ¦ ¦  
¦CEM II/B-V ¦ 65-79 ¦  - ¦  - ¦  - ¦ 21-35 ¦  - ¦ ¦  
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦------ -¦-------¦--¦ 

 

¦CEM II/A-L ¦ 80-94 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6-20 ¦ ¦ 
 

¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦------ -¦-------¦--¦ 
 

¦CEM II/A-D ¦ 90-94 ¦ - ¦ 6-10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 
 

¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦------ -¦-------¦--¦ 
 

¦CEM III/A ¦ 35-64 ¦ 36-65 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 
 

¦CEM III/B ¦ 20-34 ¦ 66-80 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 
 

¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦------ -¦-------¦--¦ 
 

¦CEM IV/A ¦ 65-89 ¦ - ¦ 11-35 ¦ 11-35 ¦ 11-35 ¦ - ¦  ¦ 
 

¦CEM IV/B ¦ 45-64 ¦ - ¦ 36-55 ¦ 36-55 ¦ 36-55 ¦ - ¦  ¦ 
 

¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦------ -¦-------¦--¦ 
 

¦CEM V/A ¦ 40-64 ¦ 18-30 ¦ - ¦ 18-30 ¦ 18-30 ¦ - ¦ ¦ 
 

+-------------------------------------------------- ------------+ 
 

 
 

(K=Clinker,  S=Escoria  siderúrgica,  D=Fum  de  sílice,  P=Putzolana  natural, 

V=Cendres volants, L=Filler calcari) 

Percentatge en massa del fum de sílice .................................................................. <= 10% 

Percentatge en massa de component calcari ........................................................... <= 20% 

Percentatge en massa de components addicionals 

("filler" o algún dels components principals que no siguin 
 

específics del seu tipus) ............................................................................................ <= 5% 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES: 

Resistència a compressió en N/mm2: 

+-------------------------------------------------- -----------+ 
 

¦Classe Resistent ¦ Resistència inicial ¦ Resistènc ia normal ¦ 
 

¦ ¦---------------------¦---------------------¦ 
 

¦ ¦ 2 dies ¦ 7 dies ¦ 28 dies ¦ 
 

¦-----------------¦----------¦----------¦---------- -----------¦ 
 

¦ 32,5 ¦ - ¦ >= 16,0 ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5 ¦ 
 

¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦ -----------¦ 
 

¦ 32,5 R ¦ >= 13,5 ¦ - ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5 ¦ 
 

¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦ -----------¦ 
 

¦ 42,5 ¦ >= 13,5 ¦ - ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5 ¦ 
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¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦ -----------¦  

 

¦ 42,5 R ¦ >= 20,0 ¦ - ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5 ¦  
 

¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦ -----------¦  
 

¦ 52,5 ¦ >= 20,0 ¦ - ¦ >= 52,5 ¦ - ¦  
 

¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦ -----------¦  
 

¦ 52,5 R ¦ >= 30,0 ¦ - ¦ >= 52,5 ¦ - ¦  
 

+-------------------------------------------------- -----------+  
 

 
 
(R=Alta resistència inicial) 

Temps d'adormiment: 

- Inici: 
 

- Classe 32,5 i 42,5 ................................................................................... >= 60 min 
 

- Classe 52,5 ............................................................................................. >= 45 min 
 

- Final................................................................................................................. <= 12 h 
 

Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) ................................................................ <= 10 mm 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 

 

Contingut de clorurs .............................................................................................. <= 0,1% 

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 

+-------------------------------------------------- ----------------------+  
 

¦Tipus ¦ Pèrdua per ¦ Residu ¦ Contingut en sulfats  (SO3) ¦  
 

¦ ¦ calcinació ¦insoluble ¦ ¦  
 

¦---------¦------------¦----------¦---------------- ----------------------¦  
 

¦Classe ¦ ¦ ¦ 32,5-32,5R-42,5R ¦ 42,5R-52,5-52,5R ¦  
 

¦---------¦------------¦----------¦---------------- --¦-------------------¦  
 

¦ CEM I ¦ <= 5,00 ¦ <= 5,00 ¦ <= 3,50 ¦ <= 4,0 ¦  
 

¦---------¦------------¦----------¦---------------- --¦-------------------¦  
 

¦ CEM II ¦ - ¦ - ¦ <= 3,50 ¦ <= 4,0 ¦  
 

¦---------¦------------¦----------¦---------------- --¦-------------------¦  
 

¦ CEM III ¦ <= 5,00 ¦ <= 5,00 ¦ <= 4,00 ¦ <= 4,0 ¦  
 

¦---------¦------------¦----------¦---------------- --¦-------------------¦  
 

¦ CEM IV ¦ - ¦ - ¦ <= 3,50 ¦ <= 4,0 ¦  
 

¦---------¦------------¦----------¦---------------- --¦-------------------¦  
 

¦ CEM V ¦ - ¦ - ¦ <= 3,50 ¦ <= 4,0 ¦  
 

+-------------------------------------------------- ----------------------+  
 

 
 
El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 

proporcions nominals de tots els seus components. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
 

- Nom del fabricant o marca comercial 
 

- Data de subministrament 
 

- Identificació del vehicle de transport 
 

- Quantitat subministrada 
 

- Designació i denominació del ciment 
 

- Referència de la comanda 
 

- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
 

- Pes net 
 

- Designació i denominació del ciment 
 

- Nom del fabricant o marca comercial 
 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
 

- Inici i final d'adormiment 
 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la 

intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
 

- Classes 22,5 i 32,5...........................................................................................3 mesos 
 

- Classes 42,5 .....................................................................................................2 mesos 
 

- Classes 52,5 ........................................................................................................ 1 mes 
 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
3.1.1.3.2 Guixos 
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DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per 

a modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, 

densitat o altres. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 

de  Catalunya  de  9  de  juny de  1998,  exigeix  que  els  materials,  siguin  de  qualitat 

certificada  o  puguin acreditar  un  nivell  de  qualitat  equivalent    segons les  normes 

aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure 

Canvi. 

 
 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Característiques químiques: 

 
 

┌───────────────────────────────────────────────┐ 

│ Característiques │ TIPUS │ 

│ │───────────────────────────│ 
 

│ químiques │ YG │ YF │ E-30 │ 

│───────────────────│────────│────────│─────────│ 
 

│ Aigua combinada │ <= 6% │ <= 6% │ <= 7% │ 

│───────────────────│────────│────────│─────────│ 
 

│ Índex de puresa │ │ │ │ 

│ (contingut teòric │ >= 75% │ >= 80% │ >= 90% │ 

│ total en sulfat │ │ │ │ 

│ de calç i aigua) │ │ │ │ 

│───────────────────│────────│────────│─────────│ 
 

│ Sulfat càlcic  │ - │ - │ >= 85% │ 
│ semihidratat  │ │ │ │ 
│───────────────────│────────│────────│─────────│ 

│ pH │ >= 6 │ >= 6 │ >= 6 │ 

└───────────────────────────────────────────────┘ 
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Finura de la mòlta:  
 
┌───────────────────────────────────────────┐ 
 

│ FINURA DE │ TIPUS │ 

│ │───────────────────────────│ 
 

│ LA MÒLTA │ YG │ YF │ E-30 │ 

│───────────────│────────│────────│─────────│ 
 

│ Rotació tamís │ - │ - │ <= 0% │ 

│ 0,8 UNE 7-050 │ │ │ │ 

│───────────────│────────│────────│─────────│ 
 

│ Rotació tamís │ <= 50% │<= 15% │= 5% │ 

│ 0,2 UNE 7-050 │ │ │ │ 

└───────────────────────────────────────────┘ 
 
 
Resistència mecànica a flexotracció: 

 

- Guix YG ................................................................................................ >= 20 kp/cm2 
 

- Guix YF................................................................................................. >= 25 kp/cm2 
 

- Escaiola E-30 o E-30/L ......................................................................... >= 30 kp/cm2 
 

Temps en passar d'estat líquid a plàstic: 
 

- Guix YG, YF, escaiola E-30 .................................................................... <= 8 minuts 
 

- Escaiola E-30/L ...................................................................................... <= 20 minuts 
 

Duració de l'estat plàstic: 
 

- Guix YG, YF, escaiola E-30 .................................................................. >= 10 minuts 
 

- Escaiola E-30/L ...................................................................................... >= 30 minuts 

Les característiques anteriors s'han de determinar d'acord amb allò que es descriu en la 

RY-85. 

 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Al sac hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
 

- Designació d'acord amb la norma RY-85 
 

- Pes net 
 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 

terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
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UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 
 
3.1.1.3.3 Calçs 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, composada principalment 

per òxid de calci i òxid de magnesi. 

S'han considerat els tipus següents: 
 

- Calç amarada en pasta CL 90 per a construcció 
 

- Calç aèria CL 90 per a construcció 
 

- Calç aèria per a estabilització d'esplanades 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa 

per obtenir una pasta de consistència adequada a l’ús a la que es destini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
 
 
CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ: 

 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
 

Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2) ..............................................>= 90% en pes 

Contingut de MgO (UNE-EN 459-2) ............................................................<= 5% en pes 

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2) .............................................................<= 2% en pes 

Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2) .............................................................<= 4% en pes 

Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 

- Material retingut al tamís 0,09 mm ................................................................... <= 7% 
 

- Material retingut al tamís 0,2 mm ..................................................................... <= 2% 

Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 

- Pastes amarades...................................................................................................Passa 
 

- Altres calçs: 
 

- Mètode de referència ..................................................................................... <= 20 
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- Mètode alternatiu............................................................................................. <= 2 

 

Densitat aparent per a calç 
 

en pols (UNE-EN 459-2) Da ......................................................0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
 

Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
 

- Pastes amarades...................................................................................45% < h < 70% 
 

- Altres calçs ........................................................................................................ <= 2% 
 
 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 

 

Contingut de CaO + MgO ...................................................................................... >= 90%  

Contingut de CO2 ..................................................................................................... <= 5%  

Composició: 

- Calç tipus I ..................................................... Calç viva micronitzada i calç amarada 
 

- Calç tipus II  .................................................................................... Calç viva granular 
 

Finura de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec: 
 

- Calç tipus I (tamís 200 micròmetres) .............................................................. <= 10% 
 

- Calç tipus II (tamís 6,3 mm) .......................................................................... <= 0,0% 

Reactivitat (UNE 80-502): 

+-------------------------------------------------- -+  
 

¦ Tipus de calç ¦ Temperatura ¦ Temps de reacció ¦  
 

¦-----------------¦-------------¦------------------ -¦  
 

¦ Calç viva ¦ >= 60°C ¦ <= 15 min ¦  
 

¦-----------------¦-------------¦------------------ -¦  
 

¦ Calç dolomítica ¦ >= 50°C ¦ <= 15 min ¦  
 

+-------------------------------------------------- -+  
 
 
Utilitzacions recomanades: 

 

- Calç tipus I ..................................................................................... Barreges en planta 
 

- Calç tipus II  ..................................................................................... Barreges "in situ" 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de 

les seves característiques. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
 

- Nom del fabricant o marca comercial 
 

- Data de subministrament 
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- Designació d'acord amb les normes UNE 80-501 i 80-502 

 

- Identificació del vehicle de transport 
 

- Referència de la comanda 
 

- Quantitat subministrada 
 

A l'envàs hi han de figurar les dades següents: 
 

- Nom del fabricant o marca comercial 
 

- Designació d'acord amb les normes UNE 80-501 i 80-502 
 

- Pes net 
 

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 

intempèrie i dels corrents d'aire, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
3.1.1.3.4 Ciments naturals 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició 

posterior d'un 5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que cumpleixin la norma 

UNE 80-309. 

Es consideren els següents tipus: 
 

- Ciment natural lent (CNL) 
 

- Ciment natural ràpid (CNR) 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 

Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8). 

Residus màxims (UNE 80-122): 
 

- Tamís 0,16 (UNE 7-050)................................................................................. <= 17% 
 

- Tamís 0,008 (UNE 7-050)............................................................................... <= 35% 

Inici de l'adormiment: 
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- Ciment natural ràpid........................................................................................... 1 min 

 

- Ciment natural lent ........................................................................................... 10 min 
 

Final de l'adormiment (UNE 80-102): 
 

- Ciment natural ràpid........................................................................................... 8 min 
 

- Ciment natural lent ......................................................................................... 120 min 
 

Resistència a compressió (UNE 80-116): 
 

┌────────────────────────────────────────────────┐ 
 

│ TEMPS │ CNR 4 │ CNR 8 │ CNL 8 │ 

│───────────│───────────│───────────│────────────│ 
 

│ 1 h │ 0,5 N/mm2 │ 1 N/mm2 │ _ │ 

│ 6 h │ 1 N/mm2 │ 2 N/mm2 │ 0,8 N/mm2 │ 

│ 7 dies │ 2 N/mm2 │ 5,2 N/mm2 │ 5 N/mm2 │ 

│ 28 dies │ 4 N/mm2 │ 8 N/mm2 │ 8 N/mm2 │ 

└────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
 

- Data de subministrament 
 

- Identificació del vehicle de transport 
 

- Quantitat subministrada 
 

- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80-309 
 

- Referència de la comanda 
 

Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
 

- Referència a la norma UNE 80-309 
 

- Pes net 
 

- Designació i denominació del ciment 
 

- Nom del fabricant o marca comercial 
 

- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 
 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 

terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 
 
3.1.1.3.4 Formigons de compra 

 
 
Formigons sense aditius, formigons estructurals en massa i formigons estructurals per 

armar 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 

central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 

16 de juliol d’Indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril. 

S’han considerat els tipus de formigons següents: 

- Formigons designats per la Resistència característica estimada a compressió als 28 

dies o per la dosificació de ciment, d’ús estructural o no 

- Formigons designats per la Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, d’ús per a 

paviments de carreteres 

 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D’ÚS ESTRUCTURAL: 

 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 

han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE, i el PG 3/75. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s’expressarà com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 
 

- Grandària màxima del granulat 
 

- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 
 

- Resistència característica a compressió, per als formigons designats per propietats 
 

- Contingut de ciment expressat en kg/m(, per als formigons designats per dosificació 
 

- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat 
 

La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T – R / C / TM / A 
 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 

formigó pretesat 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm² 
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- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S Seca 

 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
 

- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó 
 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició 

de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 

grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 

limitacions derivades del tipus d’ambient especificat (contingut de ciment i relació 

aigua/ciment) 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la 

congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 

haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la 

designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar seran 

especificades abans de l’inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de 

la Norma EHE. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir 

cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar 

l'us de cendres volants o fum de sílice, per a la seva confecció. En estructures 

d’edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Si s’utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes de ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l’ànalisi a l’abast de 

la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 

nacional o d'un país membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 
 

450. 
 

Tipus de ciment: 
 

- Formigó en massa ........................................................Ciments comuns (UNE 80-301) 
 

.....................................................................Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 
 

- Formigó armat..............................................................Ciments comuns (UNE 80-301) 
 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305). 
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Classe del ciment .................................................................................................... >= 32,5 

 

El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma 

EHE, en funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 

considerant el tipus d’exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa...................................................................... >= 200 kg/m3 
 

- Obres de formigó armat ........................................................................... >= 250 kg/m3 
 

- A totes les obres ....................................................................................... <= 400 kg/m3 
 

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 

funció de la classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el 

tipus d’exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa ................................................................................... <= 0,65 kg/m3 
 

- Formigó armat......................................................................................... <= 0,65 kg/m3 
 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
 

- Consistència seca .............................................................................................. 0 - 2 cm 
 

- Consistència plàstica ......................................................................................... 3 - 5 cm 
 

- Consistència tova .............................................................................................. 6 - 9 cm 
 

- Consistència fluida ....................................................................................... 10- 15 cm 
 

L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 
 

- Armat ........................................................................................ <= 0,4% pes de ciment 
 

- En massa amb armadura de fissuració ...................................... <= 0,4% pes de ciment 
 

Toleràncies: 
 

- Assentament en el con d'Abrams: 
 

- Consistència seca ......................................................................................................Nul 
 

- Consistència plàstica o tova .................................................................................± 1 cm 
 

- Consistència fluida ............................................................................................. ± 2 cm 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant 

una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 
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Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 

dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
 

- Número de sèrie del full de subministrament 
 

- Data de lliurament 
 

- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
 

- Especificacions del formigó: 
 

- Resistència característica 
 

- Formigons designats per propietats: 
 

- Designació d’acord l’art. 39.2 de la EHE 
 

- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
 

- Formigons designats per dosificació: 
 

- Contingut de ciment per m3 
 

- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2. de la EHE 
 

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
 

- Tipus, classe i marca del ciment 
 

- Grandària màxima del granulat 
 

- Consistència 
 

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
 

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació expressa de que no en té 
 

- Designació específica del lloc de subministrament 
 

- Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en m3 de formigó fresc. 
 

- Identificació del camió formigonera i de la persona que fa la descàrrega 
 

- Hora límit d'us del formigó 
 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
3.1.1.4 Morters de compra 

 
3.1.1.4.1 Morters amb additius 
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DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

El present plec es vàlid per: 
 

- Morters obtinguts a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi 

de dos components bàsics; una resina i un enduridor. 

- Morters secs formats per una mescla de granulat fi, de ciment i eventualment 

d'additius plastificants. 

- Morters de ciment pòrtland. 
 
 
 
MORTER DE RESINA EPOXI: 

 

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a què es destini el morter i la 

temperatura ambient i superficial de l'element. 

Les característiques del morter han d'estar garantides pel fabricant. 
 

Els granulats han de ser secs, nets i han d'estar a la temperatura adequada. 

La formulació de l'epoxi que s'utilitza ha de ser aprovada per la D.F. 

Mida màxima del granulat ............................ <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat .............................................................................. >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q) ...........................................................3 <= Q <= 7 

 
 

MORTER DE CIMENT PÒRTLAND: 
 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 

La utilització del plastificant no ha de modificar les altres característiques del morter. 

El producte plastificant i la seva utilització a l'obra han de ser aprovats per la D.F. 

Resistència a la compressió al cap de 28 dies: 

- Tipus M-80-a ........................................................................................ >= 80 kg/cm2 
 

- Tipus M-160-a ...................................................................................... >=160 kg/cm2 
 

Consistència (assentament en el con d'Abrams) ......................................................17 cm 
 

Percentatge de fins de mescla seca: 
 

- Plasticitat grassa ............................................................................................... > 20% 
 

- Plasticitat poc grassa (P) ................................................................20% <= P <= 10% 
 

- Plasticitat magra ............................................................................................... < 10% 

Toleràncies: 
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- Consistència (assentament en el con d'Abrams) .......................................... ± 20 mm 

 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

MORTERS DE RESINA EPOXI: 
 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
 

A l'exterior de l'envàs i han de figurar les dades següents: 
 

- Nom del fabricant o marca comercial 
 

- Tipus de formulació 
 

- Característiques de la formulació 
 

- Certificat de qualitat on es garanteixin les condicions exigides en el plec 

Emmagatzematge:   En   el   seu   envàs   d'origen,   en   posició   vertical.   Ha   d'estar 

emmagatzemat  a  la  temperatura  indicada  pel  fabricant,  un  mínim  de  12  h  abans 

d'utilitzar-se. 

 
 
MORTERS DE CIMENT PÒRTLAND: 

 

Subministrament: Envasat en sacs de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el 

terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

 
 
UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
3.1.1.5. Ferreteria 

 
3.1.1.5.1 Filferros 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 
 

- Filferro d'acer galvanitzat 
 

- Filferro d'acer plastificat 
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- Filferro recuit 

 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
 
 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, 

grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La   masa   mínima   del   recobriment   de   zinc   (UNE   37-504)ha   de   complir   les 

especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
 

- Qualitat G1 o G2 .................................................................................... 1770 N/mm2 
 

- Qualitat G3 ............................................................................................. 1570 N/mm2 
 

Adherència del recobriment (UNE 37-504) ................................................. Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504)............................................................................. >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre ................................................................................. ± 2% diàmetre nominal 
 
 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 

orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36- 
 

732. 
 

La  concentricitat  i  la  adherencia  del  recobriment  de  PVC  ha  de  complir  les 

especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat ..........................................................G-1B (UNE 37-506) 

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit ...................................................................................... =< 600 N/mm2 
 

- Qualitat dur............................................................................................ > 600 N/mm2 
 

Toleràncies: 
 

- Diàmetre ...................................................................................... taula 1 UNE 36-732 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les 

dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
 

- Identificació del producte 
 

- Diàmetre i llargària dels rotlles 
 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
 
3.1.1.5.2 Claus 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Elements metàl.lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Gafes de pala i punta 
 

- Claus d'impacte 
 

- Claus d'acer 
 

- Claus d'acer galvanitzat 
 

- Tatxes d'acer 
 

Claus són tijes de ferro, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 

utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17- 
 

033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
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ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 

tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització .............................................................................. >= 275 g/m2 
 

Puresa del zinc, en pes ......................................................................................... >= 98,5% 

Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària ..............................................................................................................± 1 D 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: Empaquetats. 
 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER 

GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 MM: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
 
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
3.1.1.6 Acer i metall en perfils o barres 

 
3.1.1.6.1 Acer en barres corrugades 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 

de  Catalunya  de  9  de  juny de  1998,  exigeix  que  els  materials,  siguin  de  qualitat 
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certificada  o  puguin acreditar  un  nivell  de  qualitat  equivalent    segons les  normes 

aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure 

Canvi. 

 
 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 

altre matèria perjudicial. 

Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 

transversals, amb les excepcions següents: 

- Malles electrosoldades 
 

- Armadures bàsiques electrosoldades 
 

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves 

propies normes 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 

especificacions de la norma UNE 36-068 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al 

tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe 

tècnic de la UNE 36-811). 

Mides nominals: 
 

┌─────────────────────────────────────────┐ 
 

│Diàmetre │ Àrea de la secció  │ Massa │ 
│nominal e │ transversal S  │ │ 
│ (mm) │ (mm2)  │ (Kg/m)  │ 
│──────────│────────────────────│─────────│ 

│ 6 │ 28,3 │ 0,222 │ 

│ 8 │ 50,3 │ 0,395 │ 

│ 10 │ 78,5 │ 0,617 │ 

│ 12 │ 113 │ 0,888 │ 

│ 14 │ 154 │ 1,21 │ 

│ 16 │ 201 │ 1,58 │ 

│ 20 │ 314 │ 2,47 │ 

│ 25 │ 491 │ 3,85 │ 

│ 32 │ 804 │ 6,31 │ 

│ 40 │ 1260 │ 9,86 │ 

└─────────────────────────────────────────┘ 
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Característiques mecàniques de les barres: 
 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
 

│Designació │Classe acer │ Lím. elàstic │ Càrrega │Allargament │Relació │ 

│ │ │ fy (N/mm2) │unitaria │de rotura │fs/fy │ 

│ │ │ │de rotura │(sobre base │ │ 

│ │ │ │fs(N/mm2) │de 5 │ │ 

│ │ │ │ │diàmetres │ │ 

│───────────│───────────│──────────────│─────────│────────────│─────────│ 

│B 400 S │Soldable │ >= 400 │>= 440 │>= 14% │>= 1,05 │ 

│B 500 S │Soldable │ >= 500 │>= 550 │>= 12% │>= 1,05 │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 
Composició química: 

 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Anàlisis │ C │Ceq (segons UNE 36-068) │ P │ S │ N │ 

│UNE 36-068 │ %màx. │ %màx. │ %màx. │ %màx. │ %màx. │ 

│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│────────│ 
 

│Colada │ 0,22 │ 0,50 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012 │ 

│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│────────│ 

│Producte │ 0,24 │ 0,52 │ 0,055 │ 0,055 │ 0,013 │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 

 

de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068) ........................................................Nul.la 
 

Tensió d'adherència (UNE 36-068): 
 

- Tensió mitjana d'adherència: 
 

- D < 8 mm ...................................................................................... >= 6,88 N/mm2 
 

- 8 mm <= D <= 32 mm ................................................... >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
 

- D > 32 mm .................................................................................... >= 4,00 N/mm2 
 

- Tensió de trencament d'adherència: 
 

- D < 8 mm .................................................................................... >= 11,22 N/mm2 
 

- 8 mm <= D <= 32 mm ................................................. >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
 

- D > 32 mm .................................................................................... >= 6,66 N/mm2 
 

Toleràncies: 
 

- Secció barra: 
 

- Per a D <= 25 mm ............................................................>= 95 % secció nominal 
 

- Per a D > 25 mm ...............................................................>= 96% secció nominal 
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- Massa....................................................................................... ± 4,5% massa nominal 

 

 
 

- Ovalitat:  
 
┌─────────────────────────────────────────┐ 

│Diàmetre nominal e │ Diferència màxima │ 

│ (mm) │ (mm) │ 
 

│ 6 │ 1 │ 
│ 8 │ 1 │ 
│ 10 │ 1,50  │ 
│ 12 │ 1,50  │ 
│ 14 │ 1,50  │ 
│ 16 │ 2,00  │ 
│ 20 │ 2,00  │ 
│ 25 │ 2,00  │ 
│ 32 │ 2,50  │ 
│ 40 │ 2,50  │ 
└─────────────────────────────────────────┘ 

 

 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
 

- En el cas de productes certificats: 
 

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
 

-  El  certificat  d'adherencia  per  a  les  barres  i  filferros  corrugats  (armadures 

passives) 

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 

característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de 

control de producció corresponents a la partida servida. 

- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
 

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
 

- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
 

- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
 

- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agresivitat de l'ambient. 
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Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge 

en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 

superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid 
 

superficial amb raspall de filferros ............................................................................. < 1% 
 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
3.1.1.6.2 Malles electrosoldades 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, 

unides per mitjà de soldadura elèctrica als punts de contacte. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 

de  Catalunya  de  9  de  juny de  1998,  exigeix  que  els  materials,  siguin  de  qualitat 

certificada  o  puguin acreditar  un  nivell  de  qualitat  equivalent    segons les  normes 

aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure 

Canvi. 

 
 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 

altre matèria perjudicial. 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al 

tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe 
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tècnic de la UNE 36-811). 

 

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 
 

Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 

Característiques dels nusos (UNE 36-462): 

- Càrrega de trencament dels nusos ......................................................... 0,3 x Sm x Re 

(Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra de 

major diàmetre de les del nus) 

(Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 
 

- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats..................................... 2% del total 
 

- N° màxim de nusos sense soldar 
 

o desenganxats a una barra ..................................................................... 20% del total 

Amplària del panell ..................................................................................................2,15 m 

Llargària del panell ........................................................................................................6 m 

Prolongació de les barres longitudinals 

més enllà de l'última barra transversal...............................................................1/2 retícula 
 

Prolongació de les barres transversals 
 

més enllà de l'última barra longitudinal................................................................... 25 mm 
 

Característiques mecàniques: 
 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Designació │ Assaig doblat- │                                        Assaig de tracció       │ 

│ filferros │      desdoblat   │──────────────────────────────────────────│ 

│                            │           ß=90°     │    Límit │ Càrrega │ Allargament │Relació │ 

│                            │           ß=20°     │ elàstic │unitària │ de ruptura │ fs/fy  │ 

│                            │    d(diàmetre   │      fy  │      fs   │ (sobre base │                     │ 

│                            │      mandril)    │ (N/mm2) │ (N/mm2) │      de 5 D)  │                     │ 

│────────────│────────────────│────────│─────────│─────────────│─────────│ 

│    B 500 T  │           8d        │      500 │      550  │           8      │ 1,03   │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 

- Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple 
 

a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068) ......................................Nul.la 
 

- Tensió mitjana d'adherència (EHE): 
 

- Barres de diàmetre < 8 mm ........................................................... >= 6,88 N/mm2 
 

- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm ................................>= 7,84 - 0,12 D N/mm2 
 

- Tensió de trencament per adherència (EHE): 
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- Barres de diàmetre < 8 mm ......................................................... >= 11,22 N/mm2 

 

- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm ..............................>= 12,74 - 0,19 D N/mm2 
 

Toleràncies: 
 

- Secció barra: 
 

- Per a D <= 25 mm .............................................................>= 95% secció nominal 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 

especificacions de la norma UNE 36-068 

 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la 

malla. 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
 

- En el cas de productes certificats: 
 

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
 

-  El  certificat  d'adherencia  per  a  les  barres  i  filferros  corrugats  (armadures 

passives) 

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 

característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de 

control de producció corresponents a la partida servida. 

- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
 

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
 

- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
 

- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
 

- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agresivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge 

en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 

superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid 
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superficial amb raspall de filferros ............................................................................. < 1% 

 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
3.1.1.7. Materials per a encofrats i apuntalaments 

 
3.1.1.7.1 Taulons 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Tauló  de  fusta  que  prové  de  troncs  sans  de  fibres  rectes,  uniformes,  apretades  i 

paral.leles. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P).......................................0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
 

Contingut d'humitat (UNE 56-529) ........................................................................ <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532) ............................................................................... Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) .............. 0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi .............................................................................. Aprox. 150000 kg/cm2 
 

- Fusta d'avet ............................................................................. Aprox. 140000 kg/cm2 
 

Duresa (UNE 56-534).................................................................................................. <= 4 
 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
 

- En la direcció paral.lela a les fibres..................................................... >= 300 kg/cm2 
 

- En la direcció perpendicular a les fibres ............................................. >= 100 kg/cm2 
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Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

 

- En la direcció paral.lela a les fibres..................................................... >= 300 kg/cm2 
 

- En la direcció perpendicular a les fibres ............................................... >= 25 kg/cm2 
 

Resistència a la flexió (UNE 56-537)......................................................... >= 300 kg/cm2 
 

Resistència a l'esforç tallant.......................................................................... >= 50 kg/cm2 
 

Resistència al clivellament (UNE 56-539) ................................................... >= 15 kg/cm2 
 

Toleràncies: 
 

- Llargària nominal .......................................................................................... + 50 mm 
 

.......................................................................................................................... - 25 mm 
 

- Amplària nominal............................................................................................ ± 2 mm 
 

- Gruix nominal ................................................................................................. ± 2 mm 
 

- Fletxa ........................................................................................................... ± 5 mm/m 
 

- Torsió .................................................................................................................... ± 2° 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 

contacte directe amb el terra. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
 
3.1.1.7.2 Llata 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Llata  de  fusta  que  prové  de  troncs  sans  de  fibres  rectes,  uniformes,  compactes  i 

paral.leles. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
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descoloracions. 

 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P).......................................0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
 

Higroscopicitat (UNE 56-532) ............................................................................... Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) .............. 0,35% <= C <= 0,55% 

Contingut d'humitat (UNE 56-529) ........................................................................ <= 15% 

Coeficient d'elasticitat ................................................................... Aprox. 150000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534).................................................................................................. <= 4 
 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
 

- En la direcció paral.lela a les fibres..................................................... >= 300 kg/cm2 
 

- En la direcció perpendicular a les fibres ............................................. >= 100 kg/cm2 
 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
 

- En la direcció paral.lela a les fibres..................................................... >= 300 kg/cm2 
 

- En la direcció perpendicular a les fibres ............................................... >= 25 kg/cm2 
 

Resistència a la flexió (UNE 56-537)......................................................... >= 300 kg/cm2 
 

Resistència a l'esforç tallant.......................................................................... >= 50 kg/cm2 
 

Resistència al clivellament (UNE 56-539) ................................................... >= 15 kg/cm2 
 

Toleràncies: 
 

- Llargària nominal .......................................................................................... + 50 mm 
 

.......................................................................................................................... - 25 mm 
 

- Amplària nominal............................................................................................ ± 2 mm 
 

- Gruix nominal ................................................................................................. ± 2 mm 
 

- Fletxa ........................................................................................................... ± 5 mm/m 
 

- Torsió .................................................................................................................... ± 2° 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 

contacte directe amb el terra. 
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UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

 
 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
3.1.1.7.3 Puntals 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 
 

- Puntal metàl.lic telescòpic 
 
 
 
PUNTAL DE FUSTA: 

 

Puntal de fusta que prové de  troncs sans de  fibres rectes, uniformes, compactes i 

paral.leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P).......................................0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
 

Contingut d'humitat (UNE 56-529) ........................................................................ <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532) ............................................................................... Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) .............. 0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat ................................................................... Aprox. 150000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534).................................................................................................. <= 4 
 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
 

- En la direcció paral.lela a les fibres..................................................... >= 300 kg/cm2 
 

- En la direcció perpendicular a les fibres ............................................. >= 100 kg/cm2 
 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
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- En la direcció paral.lela a les fibres..................................................... >= 300 kg/cm2 

 

- En la direcció perpendicular a les fibres ............................................... >= 25 kg/cm2 
 

Resistència a la flexió (UNE 56-537)......................................................... >= 300 kg/cm2 
 

Resistència a l'esforç tallant.......................................................................... >= 50 kg/cm2 
 

Resistència al clivellament (UNE 56-539) ................................................... >= 15 kg/cm2 
 

Toleràncies: 
 

- Diàmetre .......................................................................................................... ± 2 mm 
 

- Llargària ........................................................................................................ + 50 mm 
 

.......................................................................................................................... - 25 mm 
 

- Fletxa ........................................................................................................... ± 5 mm/m 
 
 
 
PUNTAL METÀL.LIC: 

 

Puntal metàl.lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder- 

lo clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │ Llargària del puntal │ 

│Alçària de muntatge │──────────────────────────────────────────────│ 

│ │ 3 m │ 3,5 m │ 4 m │ 4,5 m │ 5 m │ 

│─────────────────────│───────│─────────│───────│─────────│──────────│ 
 

│ 2 M │ 1,8  T │ 1,8  T │ 2,5  T │ -   │ -   │ 
│ 2,5  M │ 1,4  T │ 1,4  T │ 2,0  T │ -   │ -   │ 
│ 3 M │ 1 T │ 1 T │ 1,6  T │ -   │ -   │ 
│ 3,5  M │ -   │ 0,9  T │ 1,4  T │ 1,43  T │ 1,43  T │ 
│ 4,0  M │ -   │ -   │ 1,1  T │ 1,2  T │ 1,2  T │ 
│ 4,5  M │ -   │ -   │ -   │ 0,87  T │ 0,87  T │ 
│ 5 M │ -   │ -   │ -   │ -   │ 0,69  T │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 

contacte directe amb el terra. 
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UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

PUNTAL METÀL.LIC: 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
 
PUNTAL DE FUSTA: 

 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
 
3.1.1.7.4 Taulers 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 
 

- Tauler de fusta 
 

- Tauler aglomerat de fusta 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal .......................................................................................... + 50 mm 
 

.......................................................................................................................... - 25 mm 
 

- Amplària nominal............................................................................................ ± 2 mm 
 

- Gruix ............................................................................................................ ± 0,3 mm 
 

- Rectitud d'arestes......................................................................................... ± 2 mm/m 
 

- Angles ................................................................................................................... ± 1° 
 
 
 
TAULERS DE FUSTA: 

 

Tauler  de  fusta  que  prové  de  troncs  sans  de  fibres  rectes,  uniformes,  apretades  i 

paral.leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
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descoloracions. 

 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P).......................................0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
 

Contingut d'humitat (UNE 56-529) ........................................................................ <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532) ............................................................................... Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) .............. 0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat ................................................................... Aprox. 150000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534).................................................................................................. <= 4 
 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
 

- En la direcció paral.lela a les fibres..................................................... >= 300 kg/cm2 
 

- En la direcció perpendicular a les fibres ............................................. >= 100 kg/cm2 
 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
 

- En la direcció paral.lela a les fibres..................................................... >= 300 kg/cm2 
 

- En la direcció perpendicular a les fibres ............................................... >= 25 kg/cm2 
 

Resistència a la flexió (UNE 56-537)......................................................... >= 300 kg/cm2 
 

Resistència a l'esforç tallant.......................................................................... >= 50 kg/cm2 
 

Resistència al clivellament (UNE 56-539) ................................................... >= 15 kg/cm2 
 
 
 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

 

Tauler de fibres lignocel.lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 

premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic ................................................................................................. >= 650 kg/m3 
 

Mòdul d'elasticitat: 
 

- Mínim ....................................................................................................21000 kg/cm2 
 

- Mitjà ......................................................................................................25000 kg/cm2 
 

Humitat del tauler ..................................................................................................... >= 7% 
 

............................................................................................................................... <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix ................................................................................................................. <= 3% 
 

- Llargària ......................................................................................................... <= 0,3% 
 

- Absorció d'aigua ................................................................................................ <= 6% 
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Resistència a la tracció perpendicular a les cares ........................................... >= 6 kp/cm2 

 

Resistència a l'arrencada de cargols: 
 

- A la cara ...................................................................................................... >= 140 kp 
 

- Al cantell ..................................................................................................... >= 115 kp 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 

contacte directe amb el terra. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
3.1.1.7.5 Plafons 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors 

per a evitar deformacions. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
 

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 

connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 

previstos. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 

planor ni la seva posició. 

La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua 

apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 
 

- Planor .......................................................................................................... ± 3 mm/m 
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.....................................................................................................................<= 5 mm/m 

 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 

terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
3.1.1.7.7. Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 

espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 
 

- Tensors per a encofrats de fusta 
 

- Grapes per a encofrats metàl.lics 
 

-  Fleixos  d'acer  laminat  en  fred  amb  perforacions,  per  al  muntatge  d'encofrats 

metàl.lics 

- Desencofrants 
 

- Conjunts de perfils metàl.lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 

cassetons recuperables 

- Bastides metàl.liques 
 

- Elements auxiliars per a plafons metàl.lics 
 

- Tubs metàl.lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc... 
 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, 

etc... 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc... 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Tots els elements han de ser compatibles amb el  sistema de muntatge que utilitzi 

l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva 

capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 

toleràncies   dimensionals   i   per   a   resistir,   sense   assentaments   ni   deformacions 

perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 

procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels 

mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 

suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 

desenmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
 
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
 
 
FLEIX: 

 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 
 

Amplària ............................................................................................................. >= 10 mm 

Gruix .................................................................................................................. >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions ....................................................................... Aprox. 15 mm 

Separació de les perforacions ...................................................................... Aprox. 50 mm 

 
 
DESENCOFRANT: 

 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix 

diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 

anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 

formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha  d'impedir la  construcció de  junts de  formigonat, en  especial  quan es  tracti 

d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
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No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 

El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 

 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS: 

 

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per 

a sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 

suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 

planor ni la seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 

estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 
 

- Rectitud dels perfils................................................................. ± 0,25% de la llargària 
 

- Torsió dels perfil s........................................................................................ ± 2 mm/m 
 
 
 
BASTIDES: 

 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
 

Ha  d'incloure  tots  els  accessoris  necessaris  per  tal  d'assegurar-ne  l'estabilitat  i  la 

indeformabilitat. 

Tots  els  elements  que  formen  la  bastida  han  d'estar  protegits  amb  una  capa 

d'emprimació antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 

terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 
 
DESENCOFRANT: 

 

Temps màxim d'emmagatzematge ............................................................................. 1 any 
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UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
 
FLEIX: 

 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
 
 
DESENCOFRANT: 

 

l de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS DESMUNTABLES: 

 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
 
BASTIDA: 

 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
3.1.1.8 Materials bàsics de ceràmica 

 
3.1.1.8.1 Maons ceràmics 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una 

pasta d'argila i, eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció. 

No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 

Es consideren les següents tipus de maons: 

- Massís (M) 
 

- Calat (P) 
 

- Foradat (H) 
 

Es consideren les següents classes de maons: 
 

- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
 

- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc... i la uniformitat 

de  color  en  el  maó  i  en  el  conjunt  de  les  remeses  ha  de  complir  les  condicions 

subjectives requerides per la D.F. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 

colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig 

reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) 

en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar 

més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 

24 h. 
 

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 

Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 

- Maó massís .......................................................................................... >= 100 kp/cm2 
 

- Maó calat ............................................................................................. >= 100 kp/cm2 
 

- Maó foradat ........................................................................................... >= 50 kp/cm2 
 

Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 
 

┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Dimensió nominal │ Fletxa màxima │ 

│ │───────────────────────────────│ 

│Aresta o diagonal (A) │ Cara vista │ Per a revestir │ 

│ (cm) │ (mm) │ (mm) │ 

│───────────────────────│─────────────│─────────────────│ 

│ A > 30 │ 4 │ 6 │ 

│───────────────────────│─────────────│─────────────────│ 

│ 25 < A <= 30 │ 3 │ 5 │ 

│───────────────────────│─────────────│─────────────────│ 

│ 12,5 < A <= 25 │ 2 │ 3 │ 

└───────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 
 
 
Gruix de les parets del maó: 

 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
 

│ │ Maó de cara vista │ Maó per a revestir │ 

│ │ (mm) │ (mm) │ 

│──────────────────────────────│───────────────────│─────────────────────│ 
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│Paret exterior cara vista │ >= 15 │ - │ 

│──────────────────────────────│───────────────────│─────────────────────│ 

│Paret exterior per a revestir │ >= 10 │ >= 6 │ 

│──────────────────────────────│───────────────────│─────────────────────│ 

│Paret interior │ >= 5 │ >= 5 │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 

Succió d'aigua (UNE 67-031)............................................................ <= 0,45 g/cm2 x min 
 

Absorció d'aigua (UNE 67-027): 
 

- Maó per a revestir............................................................................................ <= 22% 
 

- Maó de cara vista............................................................................................. <= 20% 

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 

- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça.........................................................1 
 

- Dimensió ..................................................................................................... <= 15 mm 
 

- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 
 

d'una mostra de remesa de 24 unitats .........................................................................1 
 

Toleràncies: 
 

- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 
 

┌────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │ Tolerància │ 

│ Arestes (A) │─────────────────────────────────│ 

│ │ Cara vista │ Per a revestir │ 

│ (cm) │ (mm) │ (mm) │ 

│──────────────────│──────────────│──────────────────│ 
 

│ 10 < A < 30 │ ± 3 │ ± 6 │ 

│──────────────────│──────────────│──────────────────│ 

│ A <= 10 │ ± 2 │ ± 4 │ 

└────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 
 
 
 
 
 

- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 
 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
 

│  │ Tolerància │ 
│ Aresta (A)  │─────────────────────────────────│ 
│ (cm)  │ Cara vista │ Per a revestir │ 
│  │ (mm) │ (mm) │ 
│────────────────────│──────────────│──────────────────│ 

 

│ 10 < A <= 30 │ 5 │ 6 │ 

│────────────────────│──────────────│──────────────────│ 
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│ A <= 10 │ 3 │ 4 │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 

- Angles díedres: 
 

- Maó de cara vista.............................................................................................. ± 2° 
 

- Maó per a revestir............................................................................................. ± 3° 
 
 
 
MAONS DE CARA VISTA: 

 

Gelabilitat (UNE 67-028) .................................................................................. No gelable 
 

Eflorescències (UNE 67-029)......................."no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
 
 
 
MAÓ MASSÍS: 

 

Maó semse perforacions o amb perforacions al pla. 
 

Volum de les perforacions ....................................................<= 10% del volum de la peça 
 

Secció de cada perforació ................................................................................. <= 2,5 cm2 
 
 
 
MAÓ CALAT: 

 

Maó amb tres o més perforacions al pla. 
 

Volum de les perforacions ......................................................... > 10% del volum del maó 
 

Massa mínima del maó dessecat: 
 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Llarg │ Gruix │ Maó per a revestir │ Maó de cara vista │ 

│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 

│ │ 3,5 cm │ 1000 g │ - │ 

│ │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 

│<= 26 cm │ 5,2 cm │ 1500 g │ 1450 g │ 

│ │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 

│ │ 7,0 cm │ 2000 g │ 1850 g │ 

│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 

│ │ 5,2 cm │ 2200 g │ 2000 g │ 

│ │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
 

│>= 26 cm │ 6,0 cm │ 2550 g │ 2350 g │ 

│ │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
 

│ │ 7,5 cm │ 3200 g │ 2900 g │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 
 
 
MAÓ FORADAT: 
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Maó amb forats al cantell o la testa. 

 

Secció de cada perforació .................................................................................. <= 16 cm2 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
 

En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
 

- Nom del fabricant o marca comercial 
 

- Designació segons la RL-88 
 

- Resistència a compressió en kp/cm2 
 

- Dimensions en cm 
 

- Distintiu de qualitat, si el té 
 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en 

contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin 

modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
3.1.1.8.3 Totxanes 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Peça ceràmica amb forats a la testa, obtinguda per un procés d'extrussió mecànica i 

cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 

colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 

Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu 

sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més 

d'un  15%,  ni  han  de  provocar  més  escrostonaments  dels  admesos  un  cop  s'hagin 



89 

                PLEC DE CONDICIONS 

 

Projecte constructiu d'un aparcament i reurbanització 
superficial al carrer Maignon de Barcelona. 

 

 
submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

 

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 

Resistència a la compressió (UNE 67-026): 

- R30 ........................................................................................................ >= 30 kp/cm2 
 

- R50 ........................................................................................................ >= 50 kp/cm2 
 

- R70 ........................................................................................................ >= 70 kg/cm2 
 

- R100 .................................................................................................... >= 100 kp/cm2 
 

Escrostonaments en una cara .................................................................................. <= 15% 

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 

- Dimensió ..................................................................................................... <= 15 mm 
 

- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 
 

d'una mostra de remesa de 24 unitats .........................................................................1 
 

Fissures: 
 

- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 
 

d'una mostra de remesa de 24 unitats .........................................................................1 
 

Superfície d'un forat .......................................................................................... <= 16 cm2 
 

Gruix de l'envanet exterior ................................................................................... >= 6 mm 

Gruix de l'envanet interior .................................................................................... >= 5 mm 

Succió d'aigua (UNE 67-031)............................................................ <= 0,15 g/cm2 x min 

Absorció d'aigua (UNE 67-027) ............................................................................. <= 22% 

Toleràncies: 

- Llarg (UNE 67-030) ........................................................................................ ± 6 mm 
 

- Través (UNE 67-030)...................................................................................... ± 6 mm 
 

- Gruix (UNE 67-030) ....................................................................................... ± 4 mm 
 

Toleràncies de la dispersió de les dimensions (RL-88): 
 

- Llarg ................................................................................................................... 6 mm 
 

- Través ................................................................................................................. 6 mm 
 

- Gruix .................................................................................................................. 4 mm 
 

Tolerància de la fletxa en arestes o diagonals (UNE 67-030): 
 

- Per a dimensions > 30 cm .................................................................................. 6 mm 
 

- Per a dimensions <= 30 cm i > 25 cm ................................................................ 5 mm 
 

- Per a dimensions <= 25 cm i > 12,5 cm ............................................................. 3 mm 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
 

En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
 

- Nom del fabricant o marca comercial 
 

- Designació segons la RL-88 
 

- Resistència a compressió en kp/cm2 
 

- Dimensions en cm 
 

- Distintiu de qualitat, si el té 
 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en 

contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin 

modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
 
3.1.1.8.4 Rajoles i gres 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta 

d'argila, silici, fundents i colorants, cuita. 

S'han considerat les peces següents: 
 

- Rajola de València 
 

- Rajola ceràmica esmaltada 
 

- Rajola ceràmica extruïda 
 

- Rajola de gres extruït esmaltat 
 

- Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat 
 

- Rajola de gres premsat esmaltat 
 

Es consideren quatre tipus, del 1 al 4. 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes 
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han de ser rectes i la cara vista plana. 

 

Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE 67-098) ......................... >= 95% 

Resistència a la flexió (UNE 67-100): 

- Rajoles de valència o ceràmica ........................................................... >= 150 kg/cm2 
 

- Rajoles de gres extruït ......................................................................... >= 200 kg/cm2 
 

- Rajoles de gres premsat....................................................................... >= 275 kg/cm2 
 
 
 
Duresa a les ratllades (UNE 67-101): 

 

┌──────────────────────────────────────┐ 
 

│ Rajola │Duresa │ 

│─────────────────────────────│────────│ 
 

│Rajola de valència │ >= 3 │ 

│─────────────────────────────│────────│ 
 

│Rajola ceràmica per a parets │ >= 3 │ 

│─────────────────────────────│────────│ 

│Rajola ceràmica per a terres │ >= 5 │ 

│─────────────────────────────│────────│ 

│Gres esmaltat │ >= 5 │ 

│─────────────────────────────│────────│ 

│Gres sense esmaltar │ >= 6 │ 

└──────────────────────────────────────┘ 
 

 
 
Resistència als productes de neteja i als additius per a aigües de piscines: 

 

- Rajola de valència o ceràmica 
 

o gres esmaltat ...................................................................>= classe B (UNE 67-122) 
 

- Rajola de gres sense esmaltar............................................>= classe C (UNE 67-106) 

Resistència a les taques (UNE 67-122): 

- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat ...........................................>= classe 2 
 
 
 
Resistència a l'abrasió: 

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
 

│ Rajola │ Tipus │Resistència a l'abrasió │ 

│───────────────────────│────────│─────────────────────────│ 
 

│ │ 1 │ >= classe IV │ 

│ │────────│─────────────────────────│ 
 

│ │ 2 │ >= classe III │ 

│Rajola de ceràmica │────────│─────────────────────────│ 

│esmaltada (UNE 67-154) │ 3 │ >= classe II │ 

│ │────────│─────────────────────────│ 

│ │ 4 │ >= classe I │ 
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│───────────────────────│────────│─────────────────────────│ 

 

│ │ 1 │ >= classe IV │ 

│ │────────│─────────────────────────│ 
 

│ │ 2 │ >= classe III │ 

│Rajola de gres │────────│─────────────────────────│ 

│esmaltat (UNE 67-154) │ 3 │ >= classe II │ 

│ │────────│─────────────────────────│ 
 

│ │ 4 │ >= classe I │ 

│───────────────────────│────────│─────────────────────────│ 

│Rajola de gres sense │Premsat │ <= 205 mm3 │ 

│esmaltar (UNE 67-102) │────────│─────────────────────────│ 

│ │extruït │ <= 300 mm3 │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 
Absorció d'aigua (UNE 67-099): 

 

┌──────────────────────────────────────────┐ 
 

│ Rajola │Absorció d'aigua │ 

│───────────────────────│──────────────────│ 

│De valència o ceràmica │ 10 - 20 % │ 

│───────────────────────│──────────────────│ 

│Gres premsat │ <= 1,5 % │ 

│───────────────────────│──────────────────│ 

│Gres extruït │ <= 3 % │ 

└──────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 
Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE 67-103): 

 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
 

│ Rajola │ Coeficient dilatació tèrmica lineal │ 

│───────────────────────│───────────────────────────────────────│ 

│De valència o ceràmica │ <= 9 x 10 E -6°C │ 

│───────────────────────│───────────────────────────────────────│ 

│Gres premsat │ <= 9 x 10 E -6°C │ 

│───────────────────────│───────────────────────────────────────│ 

│Gres extruït │>= 5 x 10 E -6°C <= 13 x 10 E -6°C │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 

 
 
 
RAJOLES DE VALÈNCIA O CERÀMIQUES: 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
 

- Costat <= 12 cm ........................................................................................ ± 0,75% 
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- Costat > 12 cm ............................................................................................ ± 0,5% 

 

- Gruix: 
 

- 46 - 400 peces/m2 ................................................................................... ± 0,5 mm 
 

- 16 - 45 peces/m2 ..................................................................................... ± 0,6 mm 
 

- <= 15 peces/m2 ....................................................................................... ± 0,7 mm 
 

- Rectitud de costats............................................................................................ ± 0,3% 
 

- Planor ............................................................................................................... + 0,5% 
 

............................................................................................................................. - 0,3% 
 

- Ortogonalitat .................................................................................................... ± 0,5% 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE 67-098. 

 
 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
 

- 15 - 25 peces/m2 ......................................................................................... ± 0,6% 
 

- 26 - 45 peces/m2 ....................................................................................... ± 0,75% 
 

- 46 - 115 peces/m2 .......................................................................................... ± 1% 
 

- Gruix: 
 

- 15 - 45 peces/m2 ............................................................................................ ± 5% 
 

- 46 - 400 peces/m2 ........................................................................................ ± 10% 
 

- Rectitud de costats: 
 

- 15 - 115 peces/m2 .......................................................................................... ± 5% 
 

- 116 - 400 peces/m2 ................................................................................... ± 0,75% 
 

- Planor: 
 

- 15 - 115 peces/m2 ....................................................................................... ± 0,6% 
 

- 116 - 400 peces/m2 ........................................................................................ ± 1% 
 

- Ortogonalitat: 
 

- 15 - 115 peces/m2 ....................................................................................... ± 0,6% 
 

- 116 - 400 peces/m2 ........................................................................................ ± 1% 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE 67-098. 

 
 
RAJOLA DE GRES: 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació .............................. ± 2% 
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- Gruix ................................................................................................................. ± 10% 

 

- Rectitud de costats............................................................................................ ± 0,6% 
 

- Planor ............................................................................................................... ± 1,5% 
 

- Ortogonalitat ....................................................................................................... ± 1% 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE 67-098. 

 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament:  Empaquetades  en  caixes.  Les  peces  i/o  l'embalatge  han  d'estar 

marcats amb les indicacions següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
 

- Primera qualitat 
 

- Denominació i designació segons normativa vigent. 
 

- Dimensions nominals 
 

- Acabat superficial: 
 

- UGL sense esmaltar 
 

- GL esmaltades 
 

Emmagatzematge: En el  seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i  la 

intempèrie. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
 
 
 
3.1.2 Materials per a impermeabili tzacions i aïllaments 

 
3.1.2.1 Làmines de PVC 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Làmina termoplàstica de policlorur de vinil plastificat, amb o sense armadura. 

S'han considerat els tipus de làmines següents: 

- Làmina no resistent a l'intempèrie 
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- Làmina resistent a l'intempèrie d'un sol component 

 

-  Làmina  resistent  a  l'intempèrie  formada per  dos capes  de  diferent composició 

adherides, amb o sense armadura intermitja 

S'han considerat els tipus d'armadures següents: 
 

- Malla de fibra de vidre de 50 g/m2 
 

- Malla de poliester 
 

- Sense armadura 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 

rectes. 

Ha de ser impermeable a l'aigua. 
 

S'ha  de  poder  soldar  pels  procediments  habituals  (aire  calent,  alta  freqüència, 

dissolvents, etc). 

Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos 

o productes que continguin dissolvents o d'altres materials que provoquin la migració 

dels plastificants del PVC. La làmina no resistent a la intèmperie no s'han d'exposar als 

raigs solars. 

En les làmines de dos components, les diferents capes han d'estar solidament adherides. 

Han de tenir una resistència adequada a la deslaminació. 

Amplària ............................................................................................................ >= 105 cm 

Llargària........................................................................................................... >= 1000 cm 

Allargament fins al trencament............................................................................. >= 200% 

Resistència mecànica a la percussió ............................................. Ha de romandre estanca 

Migració de plastificants: Variació de massa ........................................................... <= 5% 

Plegabilitat a - 20°C............................................................................. No s'ha d'esquerdar 

Característiques mecàniques: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │ │Resistència │ Resistència │ 

│ Tipus │Resistència │ a la │ a l'esquinçament │ 

│ d'armadura │a la tracció │deslaminació │──────────────────────────│ 

│ │ │ │ direcció │ direcció │ 

│ │ │ │longitudinal │transversal │ 

│──────────────────│────────────│────────────│────────────│─────────────│ 
 

│malla poliester │>=90kg/50mm │ >=5kg/50mm│ >=12kg │ >=12kg │ 

│──────────────────│────────────│────────────│────────────│─────────────│ 
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│malla fibra de  │ │ │ │ │ 
│vidre  │ - │ >=3kg/50mm│ >=6kg  │ >=5kg  │ 
│──────────────────│────────────│────────────│────────────│─────────────│ 

 

│sense armadura │>=150kg/cm2 │ >=8kg/50mm│ >=6kg │ >=5kg │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 
Comportament respecte de al calor: 

 

- Bombolles .......................................................................................... No han de sortir 
 

- Variació dimensional: 
 

- Làmina amb malla de poliester .................................................................... <= 1% 
 

- Làmina amb malla fibra de vidre .............................................................. <= 0,5% 
 

- Làmina sense armadura ................................................................................ <= 3% 

Envelliment tèrmic: 

- Pèrdua de pes..................................................................................................... <= 2% 
 

- Pèrdua de la capacitat d'allargament fins al trencament.................................. <= 30% 

Comportament respecte al foc ........................................ Autoextingible o no combustible 

Coeficient de resistència a la transmissió del vapor d'aigua................................ <= 30000 

Norma segons la que s'han de determinar les característiques anteriors: 
 

- Làmina amb malla de poliester ............................................................... UNE 53-363 
 

- Làmina amb malla de fibra de vidre........................................................ UNE 53-362 
 

- Làmina sense armadura ........................................................................... UNE 53-358 
 

Toleràncies: 
 

- Gruix ................................................................................................................. ± 10% 
 

- Amplària.............................................................................................................. ± 1% 
 

- Rectitud de vores ...................................................... ± 50 mm/10 m (no acumulatius) 
 
 
 
LÀMINA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE: 

 

El  PVC  flexible  ha  de  tenir  en  la  seva  composició  els  additius  adequats  que  li 

confereixin resistència a la intempèrie i que evitin la migració dels plastificants per 

l'acció dels raigs ultraviolats. 

S'han  de  diferenciar  clarament,  pel  color,  de  les  làmines  que  no  tenen  tractament 

protector. 

 
 
LÀMINA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE O NO RESISTENT AMB ARMADURA 

DE MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 
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Envelliment artificial: Pèrdua de resistència .......................................................... <= 10% 

 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 

A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
 

- Identificació del producte 
 

- Dimensions en cm 
 

- Indicació del tipus de PVC 
 

- Tipus de làmina 
 

- Data de fabricació 
 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 

horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, 

en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
3.1.2.2 Pastes i morters per a impermeabilitzacions 

 
3.1.2.2.1 Materials per a pastes per a impermeabilitzacions 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Emprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú líquid. 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i 

anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

Ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant al que serveix de base. 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envàs hermètic. 
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Ha de portar impreses les dades següents: 

 

- Identificació del producte 
 

- Pes net o volum del producte 
 

- Data de caducitat 
 

- Instruccions d'ús 
 

- Limitacions de temperatura 
 

- Toxicitat i inflamabilitat 
 

Emmagatzematge: en envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades 

i de la radiació solar directa. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
3.1.2.3 Materials per a junts i segellats 

 
3.1.2.3.1 Segellants 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a 

tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 
 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat 

permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines 

epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb 

additius i càrregues d'elasticitat permanent 

-  Massilla acrílica:  Màstic  monocomponent de  consistència  plàstica  de  polímers 

acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat 

permanent 

-  Massilla  d'oleo-resines:  Màstic  monocomponent  d'òleo-resines  amb  additius  i 

càrregues de plasticitat permanent 
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- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, 

resines, fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers 

i càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
 

- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, 

la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb 

pistola. 

 
 
Característiques físiques: 

 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
 

│Tipus massilla │Densitat │Temperatura │Deformació màx. │Resistència a │ 

│ │ a 20°C │d'aplicació │ a 5°C │ temperatura │ 

│ │ (g/cm3) │ │ │ │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 

│Silicona neutra │1,07-1,15 │ -10 - +35°C │ 20-30% │ -45 - +200°C │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 

│Silicona àcida │1,01-1,07 │ -10 - +35°C │ 20-30% │ - │ 

│ó bàsica │ │ │ │ │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 
 

│Polisulfur │ >= 1,35 │ -10 - +35°C │ 30% │ -30 - +70°C │ 

│bicomponent │ │ │ │ │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 

│Poliuretà │ 1,2 │ 5 - 35°C │ 15-25% │ -30 - +70°C │ 

│monocomponent │ │ │ │ │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 

│Poliuretà │ 1,5-1,7 │ 5 - 35°C │ 25% │ -50 - +80°C │ 

│bicomponent │ │ │ │ │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 
 

│Acrílica │ 1,5-1,7 │ 5 - 40°C │ 10-15% │ -15 - +80°C │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 

│De butils │1,25-1,65 │ 15 - 30°C │ 10% │ -20 - +70°C │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 

│D'óleo-resines │1,45-1,55 │ -10 - +35°C │ 10% │ -15 - +80°C │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Característiques mecàniques: 

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
 

│ Tipus  massilla  │Resistència a  │Mòdul d'elasticitat al  │ Duresa  │ 
│  │ la tracció  │ 100% d'allargament  │Shore A  │ 
│  │ (kg/cm2)  │ (kg/cm2)  │ │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 

│Silicona neutra │ >= 7 │ 2 │12° - 20° │ 

│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 

│Silicona àcida │ >= 16 │ 5 │25° - 30° │ 

│ó bàsica │ │ │ │ 

│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 

│Polisulfur │ >= 25 │ - │ 60° │ 

│ bicomponent │ │ │ │ 

│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 
 

│Poliuretà │ >= 15 │ 3 │30° - 35° │ 
 

│monocomponent  │ │ 0,3-0,37 N/mm2  │ │ 
│ │ │ (de polimerització  │ │ 
│ │ │ ràpida)  │ │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 
│Poliuretà 

│ bicomponent  
│ 

│ 
- │ 

│ 
15 │ 

│ 
- │ 

│ 
│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 

│Acrílica │ - │ 1 │ - │ 

│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 

│De butils │ - │ - │15° - 20° │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 
MASSILLA DE SILICONA: 

 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en 

una massa consistent i elàstica. 

Base ........................................................................................................... Cautxú-silicona 
 

Allargament fins al trencament: 
 

- Neutra ............................................................................................................ >= 500% 
 

- Àcida o bàsica ............................................................................................... >= 400% 
 
 
 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un 

material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
 

Base .................................................................................................... Polisulfurs + reactiu 
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Temperatura òptima de la mescla ....................................................................10°C - 20°C 

 
 
 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en 

una massa consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent ........................................................................................... Poliuretà 
 

- Bicomponent .................................................................................. Poliuretà + reactiu 
 

Temperatura òptima de la mescla ....................................................................15°C - 20°C 
 
 
 
MASSILLA ACRÍLICA: 

 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en 

una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

Base .......................................................................................................... Polímers acrílics 
 
 
 
MASSILLA DE BUTILS: 

 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en 

una pasta tixotròpica elàstica. 

Base ................................................................................................................ Cautxú-butil 
 
 
 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

 

En contacte amb l'aire, forma una pel.lícula superficial protectora i resistent i manté 

l'interior plàstic. 

Base ................................................................................................................ Oleo-resines 
 
 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de 

donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per 

abocament, pressió o extrussió com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 

Base ............................................................................................................... Cautxú-asfalt 
 

Resistència a la temperatura ..........................................................................18°C - 100°C 

MASSILLA ASFÀLTICA: 
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Resiliència a 25°C ....................................................................................................... 78% 

 
 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR).................................................................. 20-25 min 
 

Densitat (DIN 53420) .............................................................................. Aprox. 20 kg/m3 
 

Temperatura d'aplicació.....................................................................................5°C - 20°C 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C ...........................................................................................................15 N/cm2 
 

- a -20°C .........................................................................................................20 N/cm2 
 

Comportament al foc (DIN 4102) .......................................................................Classe B2 
 

Resistència a la temperatura ........................................................................ -40°C - +90°C 
 
 
 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
 
 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
 

│ │ │ Penetració a │Fluència a 60°C │Adherència │ 

│ Tipus │Densitat │25°C,150g i 5s │UNE 104-281(6-3) │5 cicles a -18°C │ 

│massilla │(g/cm3) │UNE 104-281(1-4) │ (mm) │UNE 104-281(4-4) │ 

│ │ │ (mm) │ │ │ 

│─────────│─────────│────────────────│────────────────│──────────────────│ 
 

│Cautxú  │1,35-1,5 │ <= 23,5  │ <= 5  │Ha de complir  │ 
│asfalt  │(a 25°C) │  │  │ │ 
│─────────│─────────│────────────────│────────────────│──────────────────│ 

│Asfàltica │ 1,35 │ <= 9 │ <= 5 │Ha de complir │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

Ha de portar impreses les dades següents: 
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- Nom del fabricant o marca comercial 

 

- Identificació del producte 
 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
 

- Instruccions d'ús 
 

- Pes net o volum del producte 
 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
 
 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE 

BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 

hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. 

Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos. 

 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 

 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 

hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
 
 
 
MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar- 

ne la compatibilitat dels materials. 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE 

BUTIL, DE OLEO-RESINES O CAUTXÚ-ASFALT: 

cm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
 
MASSILLA ASFÀLTICA O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
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kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 
 
3.1.2.3.2 Materials auxiliars per a junts i segellats 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Materials amb finalitats diverses per a col.laborar i complementar l'elaboració de junts i 

segellats. 

S'han considerat els tipus següents: 
 

- Cinta de cautxú cru 
 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl.liques per a cantonera de plaques de cartó- 

guix 

- Emprimació prèvia per a segellats 
 
 
 
EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

 

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i 

anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

 
 
CINTA DE CAUTXÚ CRU: 

 

Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en 

sistemes d'impermeabilització amb membranes. 

 
 
CINTES PER A JUNTS DE CARTÓ-GUIX: 

 

Amplària ................................................................................................................ >= 5 cm 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

CINTA: 
 

Subministrament: En rotlles de diferents mides. 
 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les 

seves característiques. 
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EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
 

Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 
 

- Identificació del fabricant 
 

- Nom comercial del producte 
 

- Identificació del producte 
 

- Pes net o volum del producte 
 

- Data de caducitat 
 

- Instruccions d'ús 
 

- Limitacions de temperatura 
 

- Toxicitat i inflamabilitat 
 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, 

en lloc sec. S'ha de protegir de les gelades. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

CINTA: 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
 
 
EMPRIMACIÓ: 

 

cm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
 
 
3.1.3 Materials per a revestiments 

 
3.1.3.1 Materials especials per a revestiments 

 
3.1.3.1.1. Pintures per a senyalització 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 

S'han considerat les pintures següents: 

- Pintura reflectora 
 

- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
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PINTURA REFLECTORA: 

 

Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
 

No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
 

En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar 

completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 

Ha  de  tenir  una  consistència  adequada  per  tal  de  poder  aplicar-se  fàcilment  per 

polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 

La pel.lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni 

desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 

El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 

Temps d'assecatge (UNE 135-202) ...................................................................... < 30 min 

Sagnat (MELC 12.84) ................................................................................................. >= 6 

Color (ASTM D 2616-67) ............................................................................... < 3 Munsell 
 

Reflectància (MELC 12.97) ...................................................................................... >= 80 
 

Poder de cubrició (UNE 48-081)............................................................................ >= 0,95 
 

Consistència (MELC 12.74) ............................................................................80-100 U.K. 

Matèria fixa (MELC 12.05)................................................................................± 2 unitats 

Conservació dins l'envàs..................................................................................................bo 

Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083) ..................... <= 5 U.K. 

Estabilitat dilució (MELC 12.77) ........................................................................... >= 15% 

Aspecte ............................................................................................................................bo 

Flexibilitat (MELC 12.93) ........................................................................................... bona 

Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91) ....................................................... bona 

Envelliment artificial .......................................................................................................bo 

Toleràncies: 

- Matèria fixa (MELC 12.05) ................................................................................... ± 2 
 

- Pes específic (MELC 12.72) .................................................................................. ± 3 
 

- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103) .............................. < 3 Munsell per a grisos 
 

- Color al cap de 168 h 
 

(MELC 12.94, ASTM D 2616-67) ........................................ < 2 Munsell per a grisos 
 

- Consistència (UNE 48-076) .........................................................................± 10 U.K. 
 

- Contingut en lligant (UNE 48-238)..................................................................... ± 2% 
 

- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) ........................................ ± 2% 
 

- Densitat relativa (UNE 48-098) .......................................................................... ± 2% 
 

- Poder de cubrició (UNE 48-081) .................................................................... <= 0,01 
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PINTURA NO REFLECTORA: 

 

Tipus d'oli ..................................................................................................................... soja  

Tipus de lligant ........................................................................................... soja/clorcautxú  

Pes específic ........................................................................................................... 1,5 kg/l  

Viscositat Stomer a 25°C........................................................................... 83 unitats krebs 

 Temps d'assecatge: 

- Sense pols ......................................................................................................... 30 min 
 

- Sec ...........................................................................................................................2 h 
 

- Dur...................................................................................................................... 5 dies 
 

- Repintat ............................................................................................................. >= 8 h 
Dissolvents utilitzables ...............................................................................universal/toluol 

Rendiment........................................................................................................... 2,5 m2/kg 

Toleràncies: 

- Pes específic ................................................................................................. ± 0,1 kg/l 
 

- Viscositat Stomer a 25°C ....................................................................± 1 unitat krebs 
 

- Rendiment ................................................................................................ ± 0,5 m2/kg 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col.locar en posició invertida, en llocs ventilats i no 

exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
 
3.1.4 Materials per a paviments 

 
3.1.4.1 Materials per a vorades 

 
3.1.4.1.1 Peces rectes de formigó per a vorades 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Peça  prefabricada  de  formigó  de  forma  prismàtica,  massissa  i  amb  una  secció 
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transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 

Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 

La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les 

arestes. 

Les peces amb relleu superior han de tenir la  cara aixamfranada amb acaneladors 

transversals o longitudinals. 

Llargària.........................................................................................................................1 m 
 

Resistència a la compressió ........................................................................ >= 400 kg/cm2 
 

Resistència a la flexió (UNE 127-025): 
 

- Classe R3,5: 
 

- Valor mitjà ........................................................................................... 3,5 N/mm2 
 

- Valor unitàri ......................................................................................... 2,8 N/mm2 
 

- Classe R5: 
 

- Valor mitjà ........................................................................................... 5,0 N/mm2 
 

- Valor unitàri ......................................................................................... 4,0 N/mm2 
 

-Classe R6: 
 

- Valor mitjà ........................................................................................... 6,0 N/mm2 
 

- Valor unitari ......................................................................................... 4,8 N/mm2 
 

Pes específic ............................................................................................... >= 2300 kg/m3 
 

Absorció d'aigua (UNE 127-025): 
 

- Valor mitjà ..................................................................................................... <= 9,0% 
 

- Valor unitari ................................................................................................. <= 11,0% 

Gelabilitat ............................................................................................... Inherent a ± 20°C 

Toleràncies: 

- Llargària: 
 

- Peça recta ................................................................................................... ± 5 mm 
 

- Peça corba o en escaire ............................................................................ ± 10 mm 
 

- Amplària.......................................................................................................... ± 3 mm 
 

- Alçària ............................................................................................................. ± 5 mm 
 

- Conicitat i guerxament ................................................................................. <= 5 mm 

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 

especificacions de la norma UNE 127-025 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades en 

una de les cares no vistes: 

- Nom del fabricant 
 

- Us i secció normalitzada 
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- Classe 

 

- Data de fabricació 
 

- Període en dies, a partir del qual el fabricant garantitza la resistència a flexió. 
 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
 
3.1.4.2 Materials  per  a  paviments  de  terratzo  i  paviments  de  rajoles  de  granulat 
conglomerat amb resina 

 
3.1.4.2.1 Terratzo 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Rajola  hidràulica  obtinguda  per  emmotllament  o  premsat,  formada  per  una  capa 

superior, l'estesa o cara, una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de 

base o dors. 

S'han considerat els terratzos següents: 
 

- Terratzo llis 
 

- Terratzo amb relleu 
 

- Terratzo rentat amb àcid 
 

- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, 

granulats triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants. 

La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense 

colorants. 

La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda. 

La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres 

defectes superficials. 

Ha de tenir un color uniforme. 
 

El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície. 



116 

                PLEC DE CONDICIONS 

 

Projecte constructiu d'un aparcament i reurbanització 
superficial al carrer Maignon de Barcelona. 

 

 
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles. 

 

El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a 

causa de la utilització d'àcids per a suprimir els fins. 

Ha de tenir la cara superficial plana. 
 

Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
 

Ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F. 
 

Les seves característiques mesurades segons els assaigs establerts per la norma UNE 
 

127-001 han de ser: 
 

- Gruix: 
 

┌─────────────────────────────────────────────┐ 

│ L (mm) │Gruix nominal mínim (mm) │ 

│──────────────────│──────────────────────────│ 

│ L <= 200 │ 20,0 │ 
 

│ 200  < L <= 25  0 │ 22,0  │ 
│ 250  < L <= 30  0 │ 24,0  │ 
│ 300  < L <= 33  0 │ 25,0  │ 
│ 330  < L <= 40  0 │ 26,0  │ 
│ 400  < L <= 50  0 │ 28,0  │ 
│ 500  < L <= 60  0 │ 35,0  │ 
└─────────────────────────────────────────────┘ 

 

 
 

- Gruix de la capa superior ........................................................................... >= 7,0 mm 
 

- Mida del granulat: 
 

┌────────────────────────────────┐ 
 

│ Gra │ Mida del granulat (mm) │ 

│──────│─────────────────────────│ 
 

│Petit  │ 2 - 4  │ 
│Mitjà  │ 10 - 15  │ 
│Gros  │ 30 - 40  │ 
└────────────────────────────────┘ 

 

 
 

- Absorció d'aigua (UNE 127-002).................................................................... <= 10% 
 

- Tensió de ruptura (UNE 127-006): 
 

- Cara a tracció.................................................................................... >= 45 kg/cm2 
 

- Dors a tracció ................................................................................... >= 35 kg/cm2 
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Toleràncies: 

 

- Mides nominals: 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
 

│ Mides nominals │ Tolerància sobre el valor │ 

│(llargària i amplària) │ mig de la mostra │ 

│ (mm) │ (%) │ 

│───────────────────────│─────────────────────────────│ 
 

│ L <= 300  │ ± 0,5  │ 
│ L > 300  │ ± 0,3  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 
 

- Gruix mitjà (UNE 127-001) ............................................................................ ± 2 mm 
 

- Angles rectes, variació sobre un arc de 20 cm de radi ................................. ± 0,4 mm 
 

- Rectitud d'arestes (UNE 127-001): 
 

- Valor individual .......................................................................................... ± 0,2% 
 

- Valor mig ................................................................................................ ± 0,2 mm 
 

- Planor: 
 

┌──────────────────────────────────────┐ 
 

│ Cara vista │ Fletxa màxima │ 

│ │ % de la diagonal │ 

│─────────────────│────────────────────│ 

│ Pulida │ ± 0,2 │ 

│ Altres textures │ ± 0,3 │ 

└──────────────────────────────────────┘ 
 

 
 

- Guerxaments ................................................................................................ ± 0,5 mm 
 

- Clivelles, esquerdes, depressions o 
 

escrostonaments visibles a 1,60 m................................... <= 4% rajoles sobre el total 
 

- Escantonaments d'arestes 
 

de llargària > 4 mm.......................................................... <= 5% rajoles sobre el total 
 

- Escapçament de cantonades 
 

de llargària > 2 mm.......................................................... <= 5% rajoles sobre el total 
 
 
 
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS: 

 

Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems ............................... >= 200 kg 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del 

fabricant. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
3.1.4.2.2 Materials auxiliars per a paviments de terratzo 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo. 

S'han considerat els materials següents: 

- Beurada blanca 
 

- Beurada de color 
 

- Suports de morter o de PVC 
 

- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC 
 
 
 
BEURADA: 

 

Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics 

i inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada. 

Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 
 

Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de 

la mescla un cop elaborada. 

La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el 

paviment. 

Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. 
 
 
 
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA: 

 

Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a 

muntar-les superposades i aconseguir alçàries diferents. 

La superfície i els encaixos no han de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el 
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bon assentament. 

 

Diàmetre ............................................................................................................ 15 - 18 cm 

Alçària ................................................................................................................... 5 - 7 cm 

Resistència a la compressió ........................................................................ >= 150 kg/cm2 

 
 
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR: 

 

Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que 

faciliten la col.locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes. 

A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça 

inferior o intermèdia. 

La superfície i els encaixos no han de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el 

bon assentament. 

Diàmetre ............................................................................................................ 11 - 13 cm 

Alçària ................................................................................................................... 3 - 5 cm 

Resistència a la compressió ........................................................................ >= 150 kg/cm2 

 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

BEURADA: 
 

Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de 

producte contingut. 

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 
 
 
 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER: 

 

Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments. 

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops. 

 
 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC: 

Subministrament: Embalades. 

Emmagatzematge: En el seu envàs. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

BEURADA: 
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kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 
 
 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT: 

 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
3.1.4.3 Materials per a paviments de panots 

 
3.1.4.3.1 Panots 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a la 

pavimentació de voreres. 

S'han considerat les peces següents: 
 

- Panot gris per a voreres 
 

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les 

arestes rectes a la cara plana han de ser rectes. 

No pot tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 

Gruix de la capa fina............................................................................................. >= 6 mm 

Absorció d'aigua (UNE 127-002) .......................................................................... <= 7,5% 

Tensió de trencament a flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 

- Cara a tracció......................................................................................... >= 50 kg/cm2 
 

- Dors a tracció ........................................................................................ >= 40 kg/cm2 
 

Gelabilitat (UNE 127-004) ............... Absència de senyals de trencament o deteriorament 
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Toleràncies: 

 

- Dimensions.......................................................... ± 0,5% de les dimensions nominals 
 

- Gruix: 
 

┌──────────────────────────────────────┐ 

│Gruix mitjà │Tolerància del gruix │ 

│ (mm) │ (mm) │ 

│───────────────│──────────────────────│ 
 

│ <= 40  │ ± 2  │ 
│ > 40  │ ± 3  │ 
└──────────────────────────────────────┘ 

 

 
 

- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ........................................... ± 0,4 mm 
 

- Rectitud d'arestes.............................................................................................. ± 0,2% 
 

- Planor ........................................................................................± 0,2% de la diagonal 
 
 
 
PANOT PER A PAS DE VIANANTS: 

 

Alçària dels tacs......................................................................................................... 6 mm 

Diàmetre dels tacs.................................................................................................... 18 mm 

Nombre de tacs ................................................................................................................50 

 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
3.1.4.4 Materials per a esglaons 

 
3.1.4.4.1 Esglaons de terratzo i pedra artificial 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Esglaó de pedra artificial d'una o dues peces. 
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S'han considerat els tipus següents: 

 

- Pedra artificial rentada amb àcid 
 

- Pedra artificial no rentada amb àcid 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de 

tonalitat ni d'altres defectes superficials. 

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 

Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 

Les peces han de ser polides i abrillantades a la fàbrica. Ha de complir les condicions 

requerides per la D.F. Gruix 

...................................................................................................................... >= 3 cm Gruix 

de l'estesa..................................................................................................... >= 3 cm Gruix 

del davanter ................................................................................................. >= 2 cm 

Mida del granulat: 
 

┌────────────────────────────────┐ 

│ Gra │Mida del granulat (mm) │ 

│───────│────────────────────────│ 
 

│Petit  │ 2 - 4  │ 
│Mitjà  │ 10 - 15  │ 
│Gros  │ 30 - 40  │ 
└────────────────────────────────┘ 

 

 
 
Absorció d'aigua (UNE 127-002) ........................................................................... <= 10% 

Resistència al desgast (UNE 127-005): 

- Pedra artificial no rentada amb àcid .............................................................. <= 2 mm 
 

- Pedra artificial rentada amb àcid ................................................................... <= 3 mm 

Bisell d'aresta ...............................................................................................................1 cm 

Toleràncies: 

- Llargària de la peça ......................................................................................... ± 3 mm 
 

- Gruix de l'estesa .............................................................................................. ± 1 mm 
 

- Gruix del davanter ........................................................................................... ± 1 mm 
 

- Variacions de gruix ........................................................................................... <= 8% 
 

- Rectitud de les arestes ...................................................................................... ± 0,1% 
 

- Planor .............................................................................................................. ± 2 mm 
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- Guerxament .................................................................................................. ± 0,5 mm 

 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: Les peces han d'estar embalades i protegides durant el transport. Cada 

peça ha de portar al dors la marca del fabricant. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
 
3.1.5. Materials per a proteccions 

 
3.1.5.1 Baranes 

 
3.1.5.1.1 Baranes d’acer 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de 

protecció. 

S'han considerat els tipus de baranes següents: 
 

- De perfils buits d'acer 
 

- De perfils IPN 
 
 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

 

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la 

documentació tècnica del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets 

especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera 

que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
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La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, 

d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar 

l'escalada. 

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 

Toleràncies: 

- Llargària del perfil........................................................................................... ± 1 mm 
 

- Secció del perfil................................................................................................ ± 2,5% 
 

- Rectitud d'arestes......................................................................................... ± 2 mm/m 
 

- Torsió del perfil .................................................................................................± 1°/m 
 

- Planor .......................................................................................................... ± 1 mm/m 
 

- Angles ................................................................................................................... ± 1° 
 
 
 
BARANES DE PERFILS IPN: 

 

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats 

en calent. 

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 
 

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. 

Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. 

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 

zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o  punts sense 

galvanitzar. 

Tipus d'acer.............................................................................................................. A-42 b 
 

Protecció de galvanització .............................................................................. >= 400 g/m2 
 

Puresa del zinc ..................................................................................................... >= 98,5% 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
 

Subministrament:  Amb  les  proteccions  necessàries  perquè  arribi  a  l'obra  amb  les 

condicions exigides i amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on 

pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
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BARANES DE PERFILS IPN: 
 

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles 

del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on 

pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
 
3.1.5.2 Reixes 

 
3.1.5.2.1 Reixes d’acer 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Conjunt de perfils que conformen un marc i un entramat de platines d'acer galvanitzat 

que formen el reixat. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 
 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

L’entramat ha d'estar fixada al bastidor. No ha de tenir guerxaments. 

La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per 

resistència). 

Els perfils han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 

tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 

Totes  les  soldadures  s'han  de  tractar  amb  pintura  de  pols  de  zinc  amb  resines 
 

(galvanitzat en fred). 
 

Protecció de la galvanització .......................................................................... >= 385 g/m2 
 

Protecció de la galvanització a les soldadures................................................ >= 345 g/m2 
 

Puresa del zinc ..................................................................................................... >= 98,5% 
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Toleràncies: 

 

- Llargària dels perfils .......................................................................................... ± 1 mm 
 

- Gruixos............................................................................................................ ± 0,5 mm 
 

- Secció dels perfils ............................................................................................... ± 2,5% 
 

- Rectitud d'arestes ........................................................................................... ± 2 mm/m 
 

- Torsió dels perfils ................................................................................................± 1°/m 
 

- Planor ............................................................................................................. ± 1 mm/m 
 

- Angles ................................................................................................................ ± 1 mm 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 

rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
 
3.1.6. Materials per a canali tzació 

 
3.1.6.1 Materials per a drenatges 

 
3.1.6.1.1 Tubs de formigó per a drenatges 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Tub recte de secció circular, obtingut per un procés d'emmotllament d'un formigó amb 

contingut baix de granulats fins. Són tubs prefabricats de formigó armat on les unions es 

realizen mitjançant junt elàstic de goma (UNE 53-590 i ASTM-C443). 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

El tub no ha de tenir esquerdes, escrostonaments, ni obturacions de la part porosa. 
 

Ha de ser de secció constant i gruix uniforme a tota la seva llargària, excepte als 
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extrems, que han d'acabar amb encaix. 

 

La superfície interior ha de ser regular i sense rebaves. S'admeten petites irregularitats 

locals que no disminueixin la qualitat del tub ni la capacitat del desguàs. 

Superfície d'absorció ............................................................ >= 20% de la superfície total 
 

Resistència a l'aixafament (Norma ASTM C.497), càrrega de ruptura: 
 

- Diàmetre < 35 cm .................................................................................. >= 1000 kp/m 
 

- Diàmetre 35-70 cm ................................................................................ >= 1400 kp/m 
 

- Diàmetre > 70 cm .................................................................................. >= 2000 kp/m 
 

Capacitat d'absorció a 1 kg/cm2 de pressió hidrostàtica .......................>= 50 l/min x dm2 
 

Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning ............................................ <= 0,021 
 

Toleràncies: 
 

- Diàmetre interior: 
 

┌──────────────────────────────────────────────┐ 
 

│Diàmetre │Tolerància en el diàmetre interior │ 

│ (cm) │ (mm) │ 

│─────────│────────────────────────────────────│ 
 

│ < 30  │ ± 3 │ 
│ 30- 100  │ ± 4 │ 
│ > 100  │ ± 5 │ 
└──────────────────────────────────────────────┘ 

 

 
 

- Rectitud ..................................................................................................... ± 10 mm/m 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament: A  cada  peça  o  albarà de  lliurament han  de  constar-hi les  dades 

següents: 

- Identificació del producte 
 

- Diàmetre nominal 
 

- Número d'identificació de la sèrie o data de fabricació 
 

Emmagatzematge:   En   llocs   protegits   del   sol   i   de   les   gelades.   Assentats 

horitzontalmenent o verticalment sobre superfícies planes, o bé apilats en posició 

horitzontal de manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a l'aixafament. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 
 
3.1.5.2.2 Materials auxiliars per a drenatges 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Bastiments i reixes per a embornals, interceptors, buneres, gàrgoles o pericons. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment circular o rectangular de perfil d'acer galvanitzat, amb o sense traves 
 

- Bastiment de fosa grisa 
 

- Reixa rectangular practicable o fixa de fosa grisa 
 

- Reixa circular o rectangular practicable d'acer galvanitzat amb engraellat i platines 
 

- Reixa rectangular fixa de perfil d'acer 
 
 
 
BASTIMENT: 

 

Ha de ser pla i ben escairat. 
 

Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 

No han de tenir cops ni d'altres defectes. 

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada 

angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular. 

Separació entre potes d'ancoratge........................................................................ <= 60 cm 

Llargària dels elements de fixació ...................................................................... >= 30 mm 

Toleràncies: 

- Alçària del bastiment .................................................................................... ± 1,5 mm 
 

- Amplària (sempre que l'encaix 
 

de la reixa sigui el correcte) ..............................................................<= 0,25% llargària 
 

- Rectitud dels perfils: Fletxa............................................................<= 0,25% llargària 
 

- Dimensions exteriors del bastiment................................................................. ± 2 mm 
 
 
 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 

 

Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del 

mateix material. 

Separació entre traves ........................................................................................ <= 100 cm 
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Dimensions del tub de travada......................................................................... 20 x 20 mm 

 

Alçària del passamà de travada ............................................................................... 60 mm 
 
 
 
BASTIMENT AMB REIXA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
 
 
 
REIXA: 

 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del 

trànsit. 

La reixa ha de ser plana. 
 

A cada peça de fosa ha de figurar, marcat de manera indeleble, el nom del fabricant. 

Amplària màxima dels espais entre barrots: 

- 0° <= A <= 45° ............................................................................................ <= 32 mm 
 

- 45° <= A <= 135° ........................................................................................ <= 42 mm 
 

Llargària màxima de l'espai entre barrots: 
 

- 0° <= A <= 45° .......................................................................................... <= 170 mm 
 

- 45° <= A <= 135° ..................................................................................... Sense límits 

(A = angle de l'eix longitudinal dels espais entre barrots respecte al sentit del trànsit) 

Toleràncies: 

- Dimensions ...................................................................................................... ± 1 mm 
 

- Guerxament ..................................................................................................... ± 2 mm 
 

- Planor............................................................................................................... ± 1 mm 
 
 
 
REIXA FIXA: 

 

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada 

angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular. 

Separació entre potes d'ancoratge........................................................................ <= 60 cm 
 

Llargària dels elements de fixació ...................................................................... >= 30 mm 
 
 
 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 

 

Ha de ser de perfils conformats d'acer A/37B, soldats. 

El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 

El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, 
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exfoliacions ni taques. 

 

Límit elàstic de l'acer ................................................................................... >= 24 kg/mm2 
 

Resistència a tracció de l'acer ...................................................................... >= 34 kg/mm2 
 

Massa de recobriment del galvanitzat ............................................................ >= 360 g/m2 
 

Puresa del zinc de recobriment ............................................................................ >= 98,5% 
 
 
 
ELEMENTS DE FOSA GRISA: 

 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones 

de fosa blanca. 

No ha de tenir defectes  superficials o interns, com ara:  porus, esquerdes, rebaves, 

bufaments, inclusions de sorra, etc. 

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara 

superior. 

La peça ha d'estar neta, lliure de sorra solta, d'òxid o de qualsevol tipus de brutícia 

superficial. 

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 

Resistència a tracció de la fosa, 

proveta cilíndrica (UNE 36-111) ................................................................. >= 18 kg/mm2 
 

Duresa Brinell (UNE-EN 10003-1) ...................................................................>= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments...................................................................... <= 10% 

Contingut de fòsfor .............................................................................................. <= 0,15% 

Contingut de sofre ............................................................................................... <= 0,14% 

 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

BASTIMENT: 
 

Subministrament:  Amb  les  proteccions  necessàries  perquè  arribi  a  l'obra  amb  les 

condicions exigides i amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge:  En  posició  horitzontal  sobre  superfícies  planes  i  rígides  per  tal 

d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 

 
 
REIXA: 

 

Subministrament: Embalades en caixes. 
 

Emmagatzematge:  En  posició  horitzontal  sobre  superfícies  planes  i  rígides  per  tal 
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d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 

 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

BASTIMENT PER A INTERCEPTOR O PER A EMBORNAL AMB TRAVES: 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
 
 
REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE TRAVES, O 

BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
3.1.6.2 Materials per a pous de registre 

 
3.1.6.2.1 Materials auxiliars per a pous de registre 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Materials complementaris per a l'execució de pous de registre. 

S'han considerat els materials següents: 

- Bastiment de base i tapa circular emmotllats, de fosa 
 

- Graó de polipropilè armat 
 

- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el 

pou de registre 

 
 
BASTIMENT I TAPA: 

 

La fosa ha de ser gris, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones 

de fosa blanca. 

No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 

sorra, gotes fredes, etc. 

Ambdues peces han de ser planes. Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a 

suportar les càrregues del trànsit. 

La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per a poder-la aixecar. 
 

El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el 

bastiment al llarg de tot el seu perímetre. 
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Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. 

Pas útil: 

- Diàmetre tapa 70 cm...............................................................................Aprox. 65 cm 
 

- Diàmetre tapa 60 cm...............................................................................Aprox. 53 cm 
 

Franquícia total entre tapa i bastiment.................................................................. >= 2 mm 
 

...................................................................................... <= 4 mm 
 

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-111) ........................................ >= 18 kg/mm2 
 

Duresa Brinell (UNE-EN 10003-1) ...................................................................>= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments...................................................................... <= 10% 

Contingut de fòsfor .............................................................................................. <= 0,15% 

Contingut de sofre ............................................................................................... <= 0,14% 

Toleràncies: 

- Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament) ................................. ± 2 mm 
 

- Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament ............................Nul 
 
 
 
GRAONS: 

 

Han de tenir forma de U. 
 

Han de tenir topes laterals que impedeixin el lliscament lateral del peu. 

Han de tenir estries o ressalts que facilitin l’antilliscament. 

Llargària entre extrems de la travessa de recolzament ................................ 300 - 400 mm 
 
 
 
GRAÓ DE POLIPROPILÈ ARMAT: 

 

Graó de polipropilè amb ànima d’acer, fabricat encapsulant a alta pressió un copolímer 

de polipropilè a un rodó de ferro acerat. 

El graó ha d’estar recorregut internament per un rodó d’acer. 
 

Els extrems han de ser lleugerament cònics per a facilitar l’ancoratge del graó. 
 

El  recobriment  de  polipropilè  ha  de  formar  ressalts  i  entalladures  per  millorar 

l’antilliscament. 

Ha de tenir certificat de les seves característiques mecàniques i resistència als agents 

químics. 

Diàmetre del rodó d’acer .................................................................................... >= 12 mm 
 
 
 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 

 

Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de 
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registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt 

flexible entre el pou de registre i el tub. 

La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 

El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la 

seva funció. 

No ha de tenir porus. 
 

La goma del junt ha de complir les condicions següents: 
 

Duresa nominal (UNE 53-549) .....................................................................40 - 60 IRHD 

Resistència a la tracció (UNE 53-510) ................................................................>= 9 MPa 

Allargament a trencament (UNE 53-510) ............................................................ >= 300% 

Deformació remanent per compressió (UNE 53-511): 

- A temperatura laboratori, 70 h......................................................................... <= 12% 
 

- A 70°C, 22 h .................................................................................................... <= 25% 

Envelliment accelerat (7 dies, 70°C); variació màxima respecte dels valors originals 

(UNE 53-548): 

- Duresa ............................................................................................................- 5 IRHD 
 

........................................................................................................................+ 8 IRHD 
 

- Resistència a la tracció ....................................................................................... - 20% 
 

- Allargament a trencament................................................................................... - 30% 
 

............................................................................................................................. + 10% 

Immersió en aigua (7 dies, 70°C); canvi de volum (UNE 53-540) ............................. <= 0 

................................................................................................................................... + 8% 

Relaxació d'esforços a compressió (UNE 53-611): 

- A 7 dies ............................................................................................................ <= 16% 
 

- A 90 dies .......................................................................................................... <= 23% 

Canvi de duresa a temperatures baixes (7 dies, - 10°C) (UNE 53-631) ....... <= +15 IRHD 

Fragilitat a temperatura baixa (- 25°C) (UNE 53-541) ...... No s'ha de trencar cap proveta 

Toleràncies: 

- Duresa de la goma ........................................................................................± 5 IRHD 
 
 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

BASTIMENT I TAPA O FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIO: 
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Subministrament: Embalats  en  caixes.  A  cada  element  hi  ha  d'haver la  marca  del 

fabricant. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
 
 
GRAÓ: 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
 

Emmagatzematge:  En  llocs  secs  i  ventilats,  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 

característiques. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
3.1.6.3 Accessoris genèrics per a baixants i desguassos 

 
3.1.6.3.1 Accessoris genèrics per a desguassos i baixants de PVC 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Conjunt  d'accessoris  (colzes,  derivacions,  reduccions,  etc.)  i  d'elements  especials 

(materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a baixants de fibrociment 
 

- Accessoris i elements especials per a desguàs de PVC sèrie C 
 

- Accessoris i elements especials per a baixants de PVC sèries F i C 
 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
 

- Elements especials per a desguàs de tub de plom 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, 

han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de 

les seves aplicacions. 
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 

Subministrament:   A   l'albarà   de   lliurament   han   de   constar   les   característiques 

d'identificació següents: 

- Material 
 

- Tipus 
 

- Diàmetres 
 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
3.1.6.4 Elements de muntatge per a baixants i desguassos 

 
3.1.6.4.1 Elements de muntatge per a desguassos i baixants de PVC 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Conjunt  d'accessoris  (colzes,  derivacions,  reduccions,  etc.)  i  d'elements  especials 

(materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 

S'han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a baixants de fibrociment 
 

- Accessoris i elements especials per a desguàs de PVC sèrie C 
 

- Accessoris i elements especials per a baixants de PVC sèries F i C 
 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
 

- Elements especials per a desguàs de tub de plom 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, 

han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de 

les seves aplicacions. 
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CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 
 

Subministrament:   A   l'albarà   de   lliurament   han   de   constar   les   característiques 

d'identificació següents: 

- Material 
 

- Tipus 
 

- Diàmetres 
 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
3.2. ELEMENTS COMPOSTOS 

 
3.2.1 Elements compostos basics 

 
3.2.1.1 Formigons sense additius 

 
 
3.2.1.1.1 Formigons sense additius, amb ciments Portland amb addicions 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ 
 

Mescla  de  ciment  amb  possibilitat  de  contenir  addicions,  granulats,  sorra,  aigua  i 

additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 

han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
 

- Consistència seca............................................................................................ 0 - 2 cm 
 

- Consistència plàstica ...................................................................................... 3 - 5 cm 
 

- Consistència tova ........................................................................................... 6 - 9 cm 
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- Consistència fluida ..................................................................................... 10 - 15 cm 

 

Relació aigua-ciment .............................................................................................. <= 0,65 
 

Contingut de ciment ..................................................................................... <= 400 kg/m3 
 

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha 

de complir: 

- Cendres volants ........................................................................ <= 35% pes de ciment 
 

- Fum de sílice ............................................................................ <= 10% pes de ciment 
 

Toleràncies: 
 

- Assentament en el con d'Abrams: 
 

- Consistència seca...........................................................................................Nul.la 
 

- Consistència plàstica o tova ..................................................................... ± 10 mm 
 

- Consistència fluida ................................................................................... ± 20 mm 
 
 
 
CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ  

 

 
 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 
 

5°C i 40°C. 
 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col.locació del 

formigo, no pot ser superior a una hora i mitja. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el 

ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 

l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
3.2.2 Morters i pastes 
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3.2.2.1 Morters sense additius 
 
 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ciment utilitzat: 

- Morter de ciment blanc ................................................................................ BL I/42,5 
 

- Altres .........................................................................................................CEM I/32,5 
 

Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 
 

- 1:8 / 1:2:10 ............................................................................................ >= 20 kg/cm2 
 

- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7 .............................................................................. >= 40 kg/cm2 
 

- 1:4 / 1:0,5:4 ........................................................................................... >= 80 kg/cm2 
 

- 1:3 / 1:0,25:3 ....................................................................................... >= 160 kg/cm2 
 

En  els  morters  per  a  fàbriques,  la  consistència  ha  de  ser  17  ±  2  cm,  mesurant 

l'assentament amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
 
 
CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ  

 

 
 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
 

40°C. 
 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
3.2.3 Acer ferrallat o treballat 
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3.2.3.1. Acer en barres 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 

armat, elaborades a l'obra. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

Barres corrugades: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
 

│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │ Ganxos i patilles │ 

│ │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 
 

│ │ D <= 25 mm │ D > 25 mm │ D < 20 mm │ D >= 20 mm │ 

│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 

│ B 400 S │ 10 D │ 12 D │ 4 D │ 7 D │ 

│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 

│ B 500 S │ 12 D │ 14 D │ 4 D │ 7 D │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de 

complir: 

- No han d'apareixer principis de fissuració. 
 

- Diàmetre de doblegament................................................................................. >= 3 D 
 

.......................................................................................................................... >= 3 cm 
 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
 
 
CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ  

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut 

d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions 
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necessaries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 

expressament acceptat per la D.F. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 

específiques d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments. 

 
3.2.3.2 Acer en malles electrosoldades 

 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de 

formigó armat o altres usos, manipulades a l'obra. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 

El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 
 

- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 
 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │ Ganxos i patilles │ 

│ │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 

│ │ D <= 25 mm │ D > 25 mm │ D < 20 mm │ D >= 20 mm │ 

│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
 

│ B 400 S │ 10 D │ 12 D │ 4 D │ 7 D │ 

│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
 

│ B 500 S │ 12 D │ 14 D │ 4 D │ 7 D │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 

- Doblegat a una distància < 4 D 
 

del nus o soldadura més proper ........................................................................ >= 20 D 

En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 



137 

                PLEC DE CONDICIONS 

 

Projecte constructiu d'un aparcament i reurbanització 
superficial al carrer Maignon de Barcelona. 

 

 
CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ  

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut 

d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions 

necessaries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o 

qualsevol altre expressament acceptat per la D.F. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 

específiques d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments. 

 
3.3. PARTIDES  D'OBRA D'EDIFICACIÓ 

 
3.3.1 Enderrocs i moviments de terres 

 
3.3.1.1 Enderrocs 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

Comprèn el conjunt d’operacions manuals i mecàniques per tal d’enderrocar 

completament els elements definits incloent-hi totes les operacions de pretall, neteja de 

superfícies, càrrega i transport dels productes resultants a l’abocador o allà on indiqui la 

Direcció Facultativa. S’han consdirat: 

 
 

- Enderroc i enretirada a l’abocador, segons s’indica en el projecte, d’obres de 

maó, muralles i tàpies i en general de qualsevol tipus d’obra. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

 
 

S’amidarà  per  metres  cúbics  realment  enderrocats  excloent-hi  els  excessos  sobre 

l’amplada estricte requerida, segons plànols de projecte o ordres escrites de l’Enginyer 



138 

                PLEC DE CONDICIONS 

 

Projecte constructiu d'un aparcament i reurbanització 
superficial al carrer Maignon de Barcelona. 

 

 
Director, i s’abonarà al preu corresponent. 

 
 
3.3.1.2 Moviments de terres 

 
3.3.1.2.1 Excavacions per a rebaix del terreny 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre 

camió o contenidor 

- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de 

l'obra 

- Buidada de soterrani i càrrega sobre camió o contenidor 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Preparació de la zona de treball 
 

- Situació dels punts topogràfics 
 

- Excavació de les terres 
 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 

assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 

amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 

assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té 

un rebot a l'assaig SPT. 

 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 



139 

                PLEC DE CONDICIONS 

 

Projecte constructiu d'un aparcament i reurbanització 
superficial al carrer Maignon de Barcelona. 

 

 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 

zona influenciada pel procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, 

lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 

construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resulten de l'extracció d'arrels o d'altres elements s'han de 

reblir amb terres del mateix terreny i s'ha de compactar homogèniament. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.F. no hagi 

acceptat com a útils. 

 
 
REBAIX DE TERRENY O BUIDADA DE SOTERRANI: 

 

S'entén  que  el  rebaix  es  fa  en  superfícies  mitjanes  o  grans,  sense  problemes  de 

maniobrabilitat de màquines o de camions. 

S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 

possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 

S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 

existent i amb la mateixa compacitat. 

Les terres que determini la D.F. s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a un abocador autoritzat. 

Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 
 

- Amplària........................................................................................................ >= 4,5 m 
 

- Pendent: 
 

- Trams rectes ............................................................................................... <= 12% 
 

- Corbes .......................................................................................................... <= 8% 
 

- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 
 

- El talús ha de ser el fixat per la D.F. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells ......................................................................................................... ± 100 mm 
 

- Aplomat o talús ..................................................................................................... ± 2° 
 

- Dimensions: 
 

- Rebaix de terreny ................................................................................... ± 300 mm 
 

- Buidada de soterrani............................................................................... ± 200 mm 
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CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) cal 

suspendre les obres i avisar la D.F. 

 
 
REBAIX DE TERRENY O BUIDADA DE SOTERRANI: 

S'han d'extreure les terres o materials que es puguin despendre. 

S'ha d'impedir l'entreda d'aigües superficials. S'ha de preveure un sistema de desguàs 

per tal d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
 
REBAIX DE TERRENY O BUIDADA DE SOTERRANI: 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència 

entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els 

perfils teòrics assenyalats als plànols , amb les modificacions aprovades per la D.F. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni 

la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 

s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 

totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
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3.3.1.2.2 Reblert, estesa i piconatge de terres i granulats 
 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Operació de reblert i estesa amb material adequat en zones prèviament excavades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades 
 

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
 

- Reblert de rases i pous amb graves per a drenatges 
 

- Estesa de graves per a drenatges 
 

- Repàs i piconatge d'esplanada 
 

- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Terraplenat i piconatge: 

- Preparació de la zona de treball 
 

- Situació dels punts topogràfics 
 

- Terraplenat 
 

- Compactació de les terres, en el seu cas 
 

Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
 

- Preparació de la zona de treball 
 

- Replanteig dels nivells 
 

- Reblert i estesa per tongades succesives 
 

Repàs i piconatge: 
 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
 

- Situació dels punts topogràfics 
 

- Execució del repàs 
 

- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
 
 
TERRAPLENAT I PICONATGE: 

 

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades, per a aconseguir una 

plataforma amb terres superposades. 

Les terres s'han d'estendre per tongades successives sensiblement paral.leles a la rasant 
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final. 

 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista 

d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 

Les  terres  que  s'utilitzin  han  de  complir  les  especificacions fixades  en  el  plec  de 

condicions corresponent. 

En  tota  la  superfície s'ha  d'arribar,  com  a  mínim,  al  grau  de  compactació  previst 

expresat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 

Modificat (NLT-108). 

 
 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 

 

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral.leles a la rasant 

final. 

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
 

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de 

ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 

fixades per la D.F. d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació 

d'aigua. Com a condicions generals ha de complir: 

- Mida del granulat ........................................................................................ <= 76 mm 
 

- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050) ........................................ <= 5% 
 
 
 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 

 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
 
 
 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 

 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 

Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 

La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 

La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 

Toleràncies d'execució: 
 

- Nivell .............................................................................................................. - 25 mm 
 

- Planor ..................................................................................................... ± 15 mm/3 m 
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CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

 
 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui 

inferior a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 
 

- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
 

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 

entollaments. 

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora 

manual (picadora de granota). 

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre  tongada fins que l'última no s'hagi 

eixugat. 

S'han de protegir els elements de serveis públics afectats per les obres. 
 
 
 
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 

 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 

estranys. 

No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
 
 
 
REPÀS I PICONATGE: 

 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
 

Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin 

compactar  amb  l'equip  habitual,  s'han  d'acabar  amb  els  mitjans  adequats  per  a 

aconseguir la densitat de compactació especificada. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
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REPÀS: 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
3.3.2 Fonaments 

 
3.3.2.1 Rases i pous, murs de contenció de terres i llosa de fons 

 
3.3.2.1.1 Formigonat 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra  en 

planta dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 

S'han considerat formigons amb les característiques següents: 
 

- Resistència: En massa H-15, armats H-25, H-30 
 

- Consistència: Plàstica, tova i fluida 
 

- Grandària màxima del granulat: 12 i 20 mm 
 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 
 

- Formigonamet de fonaments 
 

- Rases i pous 
 

- Murs pantalla 
 

- Lloses de fonaments 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Preparació de la zona de treball 
 

- Abocada del formigó 
 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
 

- Curat del formigó 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 

d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia 

aprovació de la D.F. 
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L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 

regalims, taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de 

la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència estimada als 28 dies: 
 

┌─────────────────────────┐ 
 

│ Formigó │ Fest (N/mm2) │ 

│─────────│───────────────│ 
 

│ HM-15 │ >= 0,9x15 │ 

│ HA-25 │ >= 0,9x25 │ 

│ HA-30 │ >= 0,9x30 

└─────────────────────────┘ 
 

Gruix màxim de la tongada: 
 

 
 
┌──────────────────────┐ 

│Consistència │ Gruix │ 

│ │ (cm) │ 

│─────────────│────────│ 
 

│ Seca  │<= 15 │ 
│ Plàstica  │<= 25 │ 
│ Tova  │<= 30 │ 
└──────────────────────┘ 

 
 
Assentament en el con d'Abrams: 

 

┌───────────────────────────┐ 
 

│Consistència │Assentament │ 

│ │ (cm) │ 

│─────────────│─────────────│ 
 

│ Plàstica  │ 3 - 5  │ 
│ Tova  │ 6 - 9  │ 
│ Fluida  │ 10 - 15  │ 
└───────────────────────────┘ 

 

 
 
Toleràncies d'execució: 

 

- Consistència: 
 

- Plàstica .........................................................................................................± 1 cm 
 

- Tova..............................................................................................................± 1 cm 
 

- Fluida............................................................................................................± 2 cm 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat en la UNE 36-831. 
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No  s'accepten  toleràncies  en  el  replanteig  d'eixos  en  l'execució  de  fonaments  de 

mitgeres,   buits   d'ascensor,   passos   d'instal.lacions,   etc.,   fora   que   ho   autoritzi 

explícitament la D.F. 

 
 
RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat .................................< 2% de la dimensió 
 

.............................................................................................. en la direcció considerada 
 

- ........................................................................................................................ ± 50 mm 
 

- Nivells: 
 

- Cara superior del formigó de neteja ......................................................... + 20 mm 
 

..................................................................................................................... - 50 mm 
 

- Cara superior del fonament ...................................................................... + 20 mm 
 

..................................................................................................................... - 50 mm 
 

- Gruix del formigó de neteja ...................................................................... - 30 mm 
 

- Dimensions en planta ..................................................................................... - 20 mm 
 

- Fonaments encofrats................................................................................. + 40 mm 
 

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
 

- D <= 1 m ............................................................................................. + 80 mm 
 

- 1 m < D <= 2,5 m .............................................................................. + 120 mm 
 

- D > 2,5 m........................................................................................... + 200 mm 
 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
 

- En tots els casos ........................................................................+ 5%(<= 120 mm) 
 

........................................................................................................- 5%(<= 20 mm) 
 

- D <= 30 cm............................................................................................... + 10 mm 
 

....................................................................................................................... - 8 mm 
 

- 30 cm < D <= 100 cm .............................................................................. + 12 mm 
 

..................................................................................................................... - 10 mm 
 

- 100 cm < D ............................................................................................... + 24 mm 
 

..................................................................................................................... - 20 mm 
 

- Planor (EHE art.5.2.e): 
 

- Formigó de neteja.............................................................................. ± 16 mm/2 m 
 

- Cara superior del fonament ............................................................... ± 16 mm/2 m 
 

- Cares laterals (fonaments encofrats) ................................................. ± 16 mm/2 m 
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MURS DE CONTENCIÓ: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos......................................................................... ± 20 mm 
 

- Replanteig total dels eixos............................................................................. ± 50 mm 
 

- Distància entre junts .................................................................................... ± 200 mm 
 

- Amplària dels junts ......................................................................................... ± 5 mm 
 

- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
 

- H <= 6 m: 
 

- Extradòs............................................................................................... ± 30 mm 
 

- Intradòs................................................................................................ ± 20 mm 
 

- H > 6 m: 
 

- Extradòs............................................................................................... ± 40 mm 
 

- Intradòs................................................................................................ ± 24 mm 
 

- Gruix (e): 
 

- e <= 50 cm................................................................................................ + 16 mm 
 

..................................................................................................................... - 10 mm 
 

- e > 50 cm .................................................................................................. + 20 mm 
 

..................................................................................................................... - 16 mm 
 

- Murs formigonats contra el terreny .......................................................... + 40 mm 
 

- Desviació relativa de les superfícies 
 

planes intradòs o extradòs........................................................................... ± 6 mm/3 m 
 

- Desviació de nivell de l'aresta superior 
 

de l'intradòs, en murs vistos............................................................................. ± 12 mm 
 

- Acabat de la cara superior de 
 

l'alçat en murs vistos................................................................................. ± 12 mm/3 m 
 
 
 
LLOSES: 

 

Toleràncies d'execució: 
 

- Replanteig parcial dels eixos......................................................................... ± 20 mm 
 

- Replanteig total dels eixos............................................................................. ± 50 mm 
 

- Horitzontalitat ............................................................................................. ± 5 mm/m 
 

....................................................................................................................... <= 15 mm 
 

- Nivells ........................................................................................................... ± 20 mm 
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- Dimensions en planta de l'element ................................................................ ± 30 mm 

 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

Si  la  superfície  sobre  la  que  s'ha  de  formigonar  ha  sofert  gelada,  s'ha  d'eliminar 

prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 

de >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 

0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 

l'autorització  de  la  D.F.  En  aquest  cas,  s'han  de  fer  provetes  amb  les  mateixes 

condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi 

l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de 

les armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de 

bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, 

a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 

entre ells. 

L'abocada s'ha  de  fer  des  d'una  alçària  inferior a  1,5 m,  sense que es  produeixin 

disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 

agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
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Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament 

del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 

morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar 

productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. La 

compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 

vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que 

es produeixin disgregacions. 

El  vibratge  ha  de  fer-se  més  intens  a  les  zones  d'alta  densitat  d'armadures,  a  les 

cantonades i als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
 

Durant  l'adormiment  i  fins  aconseguir  el  70%  de  la  resistència  prevista,  s'han  de 

mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 
 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte 

amb aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 

 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores 

abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions 

i singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 

 
3.3.2.1.2 Armat 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ 

 

Muntatge i col.locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla 

electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
 

- Rases i pous 
 

- Murs de contenció 
 

- Lloses de fonaments 
 

- Pilars 
 

- Bigues 
 

- Sostres 
 

- Lloses i bancades 
 

- Armadures de reforç 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Preparació de la zona de treball 
 

- Tallat i doblegat de l'armadura 
 

- Neteja de les armadures 
 

- Neteja del fons de l'encofrat 
 

- Col.locació dels separadors 
 

- Muntatge i col.locació de l'armadura 
 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 

que s'especifiquen a la D.T. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 

d'altres substàncies perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 

nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per  a  realitzar  un  altre  tipus  d'empalmament  es  requerirà  disposar  d'assaigs  que 

demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a 
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la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no 

sigui superior a 0,1 mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord 

amb els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller 

amb instal.lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en  els casos previstos 

en la D.T. i autoritzats per la D.F. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 
 

36-832. 
 

Les  armadures  han  d'estar  subjectades  entre  elles  i  a  l'encofrat  de  manera  que 

mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no 

per soldadura. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
 

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de 

repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma 

EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el 

formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha 

de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, 

en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons 

el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma 

Distància lliure armadura - parament ............................................................. >= D màxim 
 

..................................................................................................... >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny....................................... >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament............................................................ >= 2 D 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 

- Lb=MxDxD................................................................................... >= Fyk x D / 20 
 

................................................................................................................... >= 15 cm 
 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 
 

- Lb=1,4xMxDxD............................................................................ >= Fyk x D / 14 
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(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 

 

 
 

Valors de M:  
 
┌──────────────────────────────┐ 

│ Formigó │ B 400 S │ B 500 S │ 

│─────────│─────────│──────────│ 
 

│ H-25  │ 12 │ 15 │ 
│ H-30  │ 10 │ 13 │ 
│ H-35  │ 9 │ 12 │ 
│ H-40  │ 8 │ 11 │ 
│ H-45  │ 7 │ 10 │ 
│ H-50  │ 7 │ 10 │ 
└──────────────────────────────┘ 

 

 
 
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 

 

.......................................................................................................................... >= 10 D 
 

......................................................................................................................... >= 15cm 
 

- Barres traccionades .....................................................................................>= 1/3xLb 
 

- Barres comprimides.....................................................................................>= 2/3xLb 

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 

Valors de B: 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
 

│ Tipus d'ancoratge │ Tracció │ Compressió │ 

│───────────────────────────│─────────│─────────────│ 
 

│ Prolongació recta  │ 1 │ 1 │ 
│ Patilla, ganxo, ganxo U  │ 0,7(*)  │ 1 │ 
│ Barra transversal soldada  │ 0,7  │ 0,7  │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

 

(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas 

contrari B=1. 

Llargaria de solapament............................................................................ Ls >= axLb neta 
 

Valors d'a: 
 
 
 
 
 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
 

│Distància │ Percentatge de barres │ Per a barres │ 

│entre els dos │ cavalcades que treballen │ que treballen │ 

│empalmaments │ a tracció en relació a │ a compressió: │ 

│més pròxims: │ la secció total d'acer: │ │ 

│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 
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│ │ 20 25 33 50 >50 │ │ 

│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 

│ <= 10 D │ 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 │ 1,0 │ 

│ > 10 D │ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 │ 1,0 │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 
Toleràncies d'execució: 

 

- Llargària d'ancoratge i solapa............................... -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
 

.......................................................................................................+ 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat en la UNE 36-831. 

BARRES CORRUGADES: 
 

Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i 

quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició 

vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de 

l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

Distància lliure entre barres d'armadures principals....................................... >= D màxim 

..................................................................................................... >= 1,25 granulat màxim 
 

........................................................................................................................... >= 20 mm 
 

Distàcia entre centres de barres empalmades, 
 

segons direcció de l'armadura.................................... >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre barres empalmades per solapa ........................................................ <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa ................................... <= 4 D 

....................................................................................................................... >= D màxim 
 

........................................................................................................................... >= 20 mm 
 

..................................................................................................... >= 1,25 granulat màxim 
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Secció de l'armadura transversal (At):............................................................ At >= Dmàx 

 

(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 
 
 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 

 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
 

- Ha de complir, com a mínim .......................................................................... >= 15 D 
 

........................................................................................................................ >= 20 cm 
 

Llargària de la solapa en malles superposades: 
 

- Separació entre elements solapats 
 

(longitudinal i transversal) > 10 D....................................................................... 1,7 Lb 
 

- Separació entre elements solapats 
 

(longitudinal i transversal) <= 10 D .................................................................... 2,4 Lb 
 

- Ha de complir com a mínim ........................................................................... >= 15 D 
 

........................................................................................................................ >= 20 cm 
 
 
 
LLOSES: 

 

Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 
 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut 

d'un mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
 

S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 

i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

BARRES CORRUGADES: 
 

kg  de  pes  calculat  segons  les  especificacions  de  la  D.T.,  d'acord  amb  els  criteris 

següents: 
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- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
 

D.F. 
 

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, 

lligams i empalmaments. 

 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 

empalmaments. 

 
3.3.2.1.3 Encofrat 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a 

deixar el formigó vist o per a revestir. 

S'han considerat els encofrats per als elements següents: 
 

- Rases i pous 
 

- Murs de contenció 
 

- Lloses de fonaments o estructures 
 

- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge i canals d'ubicació de 

junts) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 
 

- Muntatge i col.locació dels elements de l'encofrat 
 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
 

- Tapat dels junts entre peces 
 

- Col.locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça 
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estructural estigui en disposició de suportar els esforços 

 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments 

ni deformacions perjudicials, les accions estátiques i dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que 

hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha  d'impedir la ulterior aplicació de  revestiment ni la possible 

execució   de   junts   de   formigonament,  especialment   quan   siguin   elements   que 

posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 

No  s'ha  d'utilitzar  gas-oil,  greixos o  similars  com  a  desencofrants. S'han  d'utilizar 

vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos 

en dissolució. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els 

junts. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense 

xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per 

escrit de l'encofrat. 

El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total 

de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F. 
 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies 

de formigonada la peça, si durant aquest intèrval no s'han produït temperatures baixes o 

d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 
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abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

 

La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer 

assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó i poder fixar el 

moment de desencofrat. 

No  s'han  de  reblir  els  cocons  o  defectes  que  es  puguin  apreciar  al  formigó  al 

desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar 

al ras del parament. 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 

mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 

formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
 

- Moviments locals de l'encofrat...................................................................... <= 5 mm 
 

- Moviments del conjunt (L=llum) ................................................................<= L/1000 
 

- Planor: 
 

- Formigó vist ........................................................................................... ± 5 mm/m 
 

............................................................................................... ± 0,5% de la dimensió 
 

- Per a revestir......................................................................................... ± 15 mm/m 
 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │Replanteig eixos │ │ │ │ 

│ │ │Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat │ 

│ │Parcial │ Total │ │ │ │ 

│─────────────│────────│────────│───────────│────────│─────────────────│ 
 

│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │ - │ 

│ │ │ │ + 60 mm │ │ │ 

│Murs │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │ ± 50 mm │ 

│Pilars │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │ - │ 

│Bigues │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │± 2 mm │ - │ 
 

│Sostres  │± 5mm/m │± 50 mm │  -  │ -  │  -   │ 
│Lloses  │ - │± 50 mm │ -  40 mm │± 2 % │ ± 30 mm/m │ 
│ │ │   │ + 60 mm │  │    │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 
 
FORMIGÓ VIST: 
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Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de 

ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col.locar angulars metàl.lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol 

altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 

comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 

conjunt. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
 

La col.locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per 

haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 

recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha 

de fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui 

actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes 

i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en 

què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
 
 
ELEMENTS VERTICALS: 

 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 



159 

                PLEC DE CONDICIONS 

 

Projecte constructiu d'un aparcament i reurbanització 
superficial al carrer Maignon de Barcelona. 

 

 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament 

vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la 

seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels 

elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 

 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 

 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar 

amb  la  contrafletxa  necessària  per  a  que,  desencofrat  i  carregat  l'element,  aquest 

conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre 

d'una milèssima de la llum. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

CRITERI GENERAL: 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de  la D.T. i  que es trobi en 

contacte amb el formigó. 

Aquest  criteri  inclou  els  apuntalaments  previs,  així  com  la  recollida,  neteja  i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del 

sostre o llosa d'acord amb els criteris següents: 

- Forats d'1 m2 com a màxim ............................................................... no es dedueixen 
 

- Forats de més d'1,00 m2...............................................................Es dedueix el 100% 

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el 

perímetre dels forats. 

 
3.3.2.2. Elements especials per a fonaments 

 
3.3.2.2.1 Capes de neteja i anivellament 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ: 

 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al 

fons de les rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
 

- Situació dels punts de referència dels nivells 
 

- Abocada i estesa del formigó 
 

- Execució dels junts 
 

- Curat del formigó 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 
 

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa.............................................................................................. - 10 mm 
 

......................................................................................................................... + 30 mm 
 

- Nivell ............................................................................................................. ± 20 mm 
 

- Planor ..................................................................................................... ± 20 mm/2 m 
 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu 

que durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

El formigó s'ha de col.locar abans d'iniciar l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
3.3.3 Estructures 

 
3.3.3.1 Estructures de formigó 
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3.3.3.1.1 Formigonat de pilars, murs i bigues 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra  en 

planta dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 

S'han considerat formigons amb les característiques següents: 
 

- Resistència: Armats H-25 i H-30 
 

- Consistència: Tova i fluida 
 

- Grandària màxima del granulat: 20 mm 
 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 
 

- Formigonament d'estructures 
 

- Pilars 
 

- Bigues 
 

- Murs 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Preparació de la zona de treball 
 

- Abocada del formigó 
 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
 

- Curat del formigó 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 

d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia 

aprovació de la D.F. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 

regalims, taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de 

la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
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Resistència estimada als 28 dies: 

 

┌─────────────────────────┐ 

│ Formigó │ Fest (N/mm2) │ 

│─────────│───────────────│ 
 

│ HM-15 │ >= 0,9x15  │ 
│ HA-25  │ >= 0,9x25  │ 
│ HA-30  │ >= 0,9x30  │ 
└─────────────────────────┘ 

 
 
Gruix màxim de la tongada:  

 
┌──────────────────────┐ 

│Consistència │ Gruix │ 

│ │ (cm) │ 

│─────────────│────────│ 
 

│ Seca  │<= 15 │ 
│ Plàstica  │<= 25 │ 
│ Tova  │<= 30 │ 
└──────────────────────┘ 

 

 
 
Assentament en el con d'Abrams: 

 

┌───────────────────────────┐ 

│Consistència │Assentament │ 

│ │    (cm) │ 

│─────────────│─────────────│ 

│ Plàstica  │    3 - 5  │ 
│ Tova  │    6 - 9  │ 
│ Fluida  │ 10 - 15  │ 
└───────────────────────────┘ 

 

 
 
Toleràncies d'execució: 

 

- Consistència: 
 

- Plàstica .........................................................................................................± 1 cm 
 

- Tova..............................................................................................................± 1 cm 
 

- Fluida............................................................................................................± 2 cm 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat en la UNE 36-831. 

No  s'accepten  toleràncies  en  el  replanteig  d'eixos  en  l'execució  de  fonaments  de 

mitgeres,   buits   d'ascensor,   passos   d'instal.lacions,   etc.,   fora   que   ho   autoritzi 

explícitament la D.F. 
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FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

 

- Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 
 

- H <= 6 m ....................................................................................................... ± 24 mm 
 

- 6 m < H <= 30 m ..................................................................................................± 4H 
 

......................................................................................................................... ± 50 mm 
 

- H >= 30 m ........................................................................................................ ± 5H/3 
 

....................................................................................................................... ± 150 mm 
 

- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
 

- H <= 6 m ....................................................................................................... ± 12 mm 
 

- 6 m < H <= 30 m ..................................................................................................± 2H 
 

......................................................................................................................... ± 24 mm 
 

- H >= 30 m ........................................................................................................ ± 4H/5 
 

......................................................................................................................... ± 80 mm 
 

- Desviacions laterals: 
 

- Peces.............................................................................................................. ± 24 mm 
 

- Junts............................................................................................................... ± 16 mm 
 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals)...................................... ± 20 mm 
 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
 

- D <= 30 cm.................................................................................................... + 10 mm 
 

............................................................................................................................ - 8 mm 
 

- 30 cm < D <= 100 cm ................................................................................... + 12 mm 
 

.......................................................................................................................... - 10 mm 
 

- 100 cm < D .................................................................................................... + 24 mm 
 

.......................................................................................................................... - 20 mm 
 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
 

- Arestes exteriors pilars vistos 
 

i junts en formigó vist ................................................................................. ± 6 mm/3 m 
 

- Resta d'elements ............................................................................................ ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma 

EHE. 

 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
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Si  la  superfície  sobre  la  que  s'ha  de  formigonar  ha  sofert  gelada,  s'ha  d'eliminar 

prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 

de >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 

0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 

l'autorització  de  la  D.F.  En  aquest  cas,  s'han  de  fer  provetes  amb  les  mateixes 

condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi 

l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de 

les armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de 

bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, 

a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 

entre ells. 

L'abocada s'ha  de  fer  des  d'una  alçària  inferior a  1,5 m,  sense que es  produeixin 

disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 

agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament 

del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 

morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar 

productes corrosius. 
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Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. La 

compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 

vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que 

es produeixin disgregacions. 

El  vibratge  ha  de  fer-se  més  intens  a  les  zones  d'alta  densitat  d'armadures,  a  les 

cantonades i als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
 

Durant  l'adormiment  i  fins  aconseguir  el  70%  de  la  resistència  prevista,  s'han  de 

mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 
 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte 

amb aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions 

i singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 

 
3.3.3.1.2 Formigonat de sostres de formigó 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Formigonament d'elements estructurals superficials, amb formigó de central o elaborat a 

l'obra en planta dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 

S'han considerat els elements estructurals següents: 
 

- Lloses i bancades 
 

S'han considerat els tipus de formigó següents: 
 

- Resistència: HA-30 
 

- Consistència: Tova 
 

- Grandària màxima del granulat: 20 mm 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 

- Preparació de la zona de treball 
 

- Humectació de l'encofrat 
 

- Abocada del formigó 
 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
 

- Reglejat i anivellament de la cara superior del sostre 
 

- Cura del formigó 
 

- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla 

previst 

- Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma 

EHE, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en 

funció de les classes d'exposició. 

El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 

d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia 

aprovació de la D.F. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 

regalims, taques, o elements adherits. 

Per a lloses alveolars, el formigó de reblert dels junts i de la capa de compressió ha de 

tenir les següents característiques: 

- Resistència del formigó a compressió (fck) .......................................... >= 25 N/mm2 
 

- Relació aigua ciment ......................................................................................... <= 0,5 
 

Resistència característica estimada 
 

del formigó (Fest) al cap de 28 dies ............................................................... >= 0,9 x Fck 
 

Assentament en el con d'Abrams: 
 

┌───────────────────────────┐ 
 

│Consistència │Assentament │ 

│ │ (cm) │ 

│─────────────│─────────────│ 
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│ Seca  │ 0-2  │ 
│ Plàstica  │ 3-5  │ 
│ Tova  │ 6-9  │ 
│ Fluida  │ 10-15  │ 

 

 
Toleràncies d'execució: 

 

- Consistència: 

└───────────────────────────┘ 

 

- Seca ...............................................................................................................Nul.la 
 

- Plàstica o tova ..............................................................................................± 1 cm 
 

- Fluida............................................................................................................± 2 cm 
 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els artícles 5.3 i 5.4 de l'annex 
 

10 de la norma EHE. 
 

Les  toleràncies  en  el  recobriment  i  la  posició  de  les  armadures  han  de  complir 

l'especificat en la UNE 36-831. 

 
 
LLOSES: 

 

Toleràncies d'execució: 
 

- Replanteig total dels eixos............................................................................. ± 20 mm 
 

- Replanteig de les cotes .................................................................................. ± 15 mm 
 

- Planor dels paraments vistos .................................................................... ± 6 mm/2 m 
 

- Planor dels paraments ocults .................................................................. ± 25 mm/2 m 
 

- Dimensions de la llosa................................................................................... ± 20 mm 
 

- Distància entre junts ...................................................................................... ± 50 mm 
 

- Amplària dels junts ......................................................................................... ± 3 mm 
 

- Gruix ............................................................................................................. + 10 mm 
 

............................................................................................................................ - 5 mm 
 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 

0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 

l'autorització  de  la  D.F.  En  aquest  cas,  s'han  de  fer  provetes  amb  les  mateixes 

condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
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El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort. 

 

Si  la  superfície  sobre  la  que  s'ha  de  formigonar  ha  sofert  gelada,  s'ha  d'eliminar 

prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi 

l'aigua del formigó. 

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin l'aigua del formigó. 

El formigó s'ha de col.locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop hagi revisat la posició de 

les armadures i demés elements ja col.locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de 

bombeig prèviament al formigonament. 

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es 

produeixin disgregacions. S'ha  d'evitar  la  desorganització de  les  armadures, de  les 

malles i d'altres elements del sostre. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, 

a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 

entre ells. 

Si l'abocada es fa des de camió o amb cubilot, ha de ser lenta per evitar la segregació i 

el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 

agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 

simultàniament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonat del 

junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 

morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar 
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productes corrosius. 

 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. La 

compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 

vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que 

es produeixin disgregacions. 

El  vibratge  ha  de  fer-se  més  intens  a  les  zones  d'alta  densitat  d'armadures,  a  les 

cantonades i als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
 

Durant  l'adormiment  i  fins  aconseguir  el  70%  de  la  resistència  prevista,  s'han  de 

mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 
 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte 

amb aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

 
 
LLOSES: 

 

Si l'element és pretensat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a 

la D.T. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser 

perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a 

formigonar fins que la D.F. els hagi examinat. 

Si l'element és pretensat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 
 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions 

i singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 

 
3.3.3.2 Armadures 

 
3.3.3.2.1 Armadures per a pilars, murs, bigues i lloses massisses 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ: 

 

Muntatge i col.locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla 

electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
 

- Pilars 
 

- Murs estructurals 
 

- Bigues 
 

- Sostres 
 

- Lloses i bancades 
 

- Armadures de reforç 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Preparació de la zona de treball 
 

- Tallat i doblegat de l'armadura 
 

- Neteja de les armadures 
 

- Neteja del fons de l'encofrat 
 

- Col.locació dels separadors 
 

- Muntatge i col.locació de l'armadura 
 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 

que s'especifiquen a la D.T. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 

d'altres substàncies perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 

nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per  a  realitzar  un  altre  tipus  d'empalmament  es  requerirà  disposar  d'assaigs  que 

demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a 

la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no 

sigui superior a 0,1 mm. 
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Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord 

amb els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller 

amb instal.lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en  els casos previstos 

en la D.T. i autoritzats per la D.F. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 
 

36-832. 
 

Les  armadures  han  d'estar  subjectades  entre  elles  i  a  l'encofrat  de  manera  que 

mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no 

per soldadura. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
 

Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de 

repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma 

EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el 

formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha 

de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, 

en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons 

el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma 

Distància lliure armadura - parament ............................................................. >= D màxim 
 

..................................................................................................... >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny....................................... >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament............................................................ >= 2 D 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 

- Lb=MxDxD................................................................................... >= Fyk x D / 20 
 

................................................................................................................... >= 15 cm 
 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 
 

- Lb=1,4xMxDxD............................................................................ >= Fyk x D / 14 

(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 

Valors de M: 
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┌──────────────────────────────┐ 

 

│ Formigó │ B 400 S │ B 500 S │ 

│─────────│─────────│──────────│ 
 

│ H-25  │ 12 │ 15 │ 
│ H-30  │ 10 │ 13 │ 
│ H-35  │ 9 │ 12 │ 
│ H-40  │ 8 │ 11 │ 
│ H-45  │ 7 │ 10 │ 
│ H-50  │ 7 │ 10 │ 
└──────────────────────────────┘ 

 

 
 
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 

 

.......................................................................................................................... >= 10 D 
 

......................................................................................................................... >= 15cm 
 

- Barres traccionades .....................................................................................>= 1/3xLb 
 

- Barres comprimides.....................................................................................>= 2/3xLb 

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 

Valors de B: 
 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Tipus d'ancoratge │ Tracció │ Compressió │ 

│───────────────────────────│─────────│─────────────│ 
 

│ Prolongació recta  │ 1 │ 1 │ 
│ Patilla, ganxo, ganxo U  │ 0,7(*)  │ 1 │ 
│ Barra transversal soldada  │ 0,7  │ 0,7  │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 
 
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas 

contrari B=1. 

Llargaria de solapament............................................................................ Ls >= axLb neta 
 
 
 
Valors d'a: 

 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Distància │ Percentatge de barres │ Per a barres │ 

│entre els dos │ cavalcades que treballen │ que treballen │ 

│empalmaments │ a tracció en relació a │ a compressió: │ 

│més pròxims: │ la secció total d'acer: │ │ 

│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 

│ │ 20 25 33 50 >50 │ │ 

│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 
 

│ <= 10 D  │ 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0  │ 1,0  │ 
│ > 10 D  │ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4  │ 1,0  │ 
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└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 
 
Toleràncies d'execució: 

 

- Llargària d'ancoratge i solapa............................... -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
 

.......................................................................................................+ 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat en la UNE 36-831. 

 
 
BARRES CORRUGADES: 

 

Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i 

quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició 

vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de 

l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

Distància lliure entre barres d'armadures principals....................................... >= D màxim 

..................................................................................................... >= 1,25 granulat màxim 
 

........................................................................................................................... >= 20 mm 
 

Distàcia entre centres de barres empalmades, 
 

segons direcció de l'armadura.................................... >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre barres empalmades per solapa ........................................................ <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa ................................... <= 4 D 

....................................................................................................................... >= D màxim 
 

........................................................................................................................... >= 20 mm 
 

..................................................................................................... >= 1,25 granulat màxim 
 

Secció de l'armadura transversal (At):............................................................ At >= Dmàx 
 

(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 



174 

                PLEC DE CONDICIONS 

 

Projecte constructiu d'un aparcament i reurbanització 
superficial al carrer Maignon de Barcelona. 

 

 
 
 
 

MALLA ELECTROSOLDADA: 
 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
 

- Ha de complir, com a mínim .......................................................................... >= 15 D 
 

........................................................................................................................ >= 20 cm 
 

Llargària de la solapa en malles superposades: 
 

- Separació entre elements solapats 
 

(longitudinal i transversal) > 10 D....................................................................... 1,7 Lb 
 

- Separació entre elements solapats 
 

(longitudinal i transversal) <= 10 D .................................................................... 2,4 Lb 
 

- Ha de complir com a mínim ........................................................................... >= 15 D 
 

........................................................................................................................ >= 20 cm 
 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut 

d'un mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
 

S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 

i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

BARRES CORRUGADES: 
 

kg  de  pes  calculat  segons  les  especificacions  de  la  D.T.,  d'acord  amb  els  criteris 

següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
 

D.F. 
 

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, 

lligams i empalmaments. 
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MALLA ELECTROSOLDADA: 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 

empalmaments. 

 
 
3.3.3.3 Muntatge i desmuntatge d’encofrats 

 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a 

deixar el formigó vist o per a revestir. 

S'han considerat els encofrats per als elements següents: 
 

- Pilars 
 

- Bigues 
 

- Murs estructurals 
 

- Lloses i bancades 
 

- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge i canals d'ubicació de 

junts) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 
 

- Muntatge i col.locació dels elements de l'encofrat 
 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
 

- Tapat dels junts entre peces 
 

- Col.locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça 

estructural estigui en disposició de suportar els esforços 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
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Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments 

ni deformacions perjudicials, les accions estátiques i dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que 

hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha  d'impedir la ulterior aplicació de  revestiment ni la possible 

execució   de   junts   de   formigonament,  especialment   quan   siguin   elements   que 

posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 

No  s'ha  d'utilitzar  gas-oil,  greixos o  similars  com  a  desencofrants. S'han  d'utilizar 

vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos 

en dissolució. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els 

junts. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense 

xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per 

escrit de l'encofrat. 

El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total 

de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F. 
 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies 

de formigonada la peça, si durant aquest intèrval no s'han produït temperatures baixes o 

d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 

abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer 
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assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó i poder fixar el 

moment de desencofrat. 

No  s'han  de  reblir  els  cocons  o  defectes  que  es  puguin  apreciar  al  formigó  al 

desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar 

al ras del parament. 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 

mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 

formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
 

- Moviments locals de l'encofrat...................................................................... <= 5 mm 
 

- Moviments del conjunt (L=llum) ................................................................<= L/1000 
 

- Planor: 
 

- Formigó vist ........................................................................................... ± 5 mm/m 
 

............................................................................................... ± 0,5% de la dimensió 
 

- Per a revestir......................................................................................... ± 15 mm/m 
 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ │Replanteig eixos │ │ │ │ 

│ │ │Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat │ 

│ │Parcial │ Total │ │ │ │ 

│─────────────│────────│────────│───────────│────────│─────────────────│ 
 

│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │ - │ 

│ │ │ │ + 60 mm │ │ │ 

│Murs │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │ ± 50 mm │ 

│Pilars │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │ - │ 

│Bigues │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │± 2 mm │ - │ 

│Sostres │± 5mm/m │± 50 mm │ - │ - │ - │ 
 

│Lloses  │ - │± 50 mm │ -  40 mm │± 2 % │ ± 30 mm/m │ 
│ │ │   │ + 60 mm │  │    │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 

 

Els motlles s'han de col.locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de 

la secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels 
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nervis formigonats. 

 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

 
 
FORMIGÓ VIST: 

 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de 

ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col.locar angulars metàl.lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol 

altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 

comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 

conjunt. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
 

La col.locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per 

haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 

recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha 

de fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui 

actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes 

i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en 

què s'ha formigonat cada element. 
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El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

 
 
 
ELEMENTS VERTICALS: 

 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament 

vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la 

seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels 

elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 

 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 

 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar 

amb  la  contrafletxa  necessària  per  a  que,  desencofrat  i  carregat  l'element,  aquest 

conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre 

d'una milèssima de la llum. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

CRITERI GENERAL: 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de  la D.T. i  que es trobi en 

contacte amb el formigó. 

Aquest  criteri  inclou  els  apuntalaments  previs,  així  com  la  recollida,  neteja  i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del 

sostre o llosa d'acord amb els criteris següents: 

- Forats d'1 m2 com a màxim ............................................................... no es dedueixen 
 

- Forats de més d'1,00 m2...............................................................Es dedueix el 100% 

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el 

perímetre dels forats. 
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3.3.4 Tancaments i divisòries 

 
3.3.4.1 Parets d’obra de fàbrica 

 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues 

cares vistes, col.locades amb morter. 

S'han considerat els elements següents: 
 

- Peces ceràmiques 
 

- Maons de morter de ciment 
 

S'han considerat els tipus següents: 
 

- Paret de tancament recolzada 
 

- Paret de tancament passant 
 

- Paret divisòria 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Replanteig 
 

- Col.locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
 

- Col.locació de les peces 
 

- Repàs dels junts i neteja del parament 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

La paret ha de ser no estructural. 
 

Ha de ser estable, plana i aplomada. 
 

Les peces han d'estar col.locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
 

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la D.F. no fixa cap 

altra condició. 

Els maons ceràmics han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
 

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la 

part superior, si la D.F. no fixa altres condicions. 

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que 

la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
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En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts 

singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la 

mateixa modulació. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que 

hi hagi un espai de 2 cm entre l'útltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 

reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai 

abans de 24 h d'haver fet la paret. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

Regates: 

- Pendent ..............................................................................................................>= 70° 
 

- Fondària...................................................................... <= 1/6 de l'amplària de la paret 
 

Toleràncies d'execució: 
 

- Replanteig d'eixos: 
 

- Parcials ..................................................................................................... ± 10 mm 
 

- Extrems .................................................................................................... ± 20 mm 
 

- Alçària .................................................................................................... ± 15 mm/3 m 
 

................................................................................................................. ± 25 mm/total 
 

- Aplomat .................................................................................................. ± 10 mm/3 m 
 

................................................................................................................. ± 30 mm/total 
 

- Gruix dels junts ............................................................................................... ± 2 mm 
 

- Distància entre l'última filada i el sostre ......................................................... ± 5 mm 
 
 

PARET DE CERÀMICA 

Gruix dels junts: 
 

┌────────────────────────────────────────────┐ 
 

│Acabat de la paret │Gruix dels junts (cm) │ 

│────────────────────│───────────────────────│ 

│Vista │ 1 │ 

│Per a revestir │ 1,2 │ 

└────────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 
Toleràncies d'execució: 

 

- Planor i horitzontalitatde les filades: 
 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
 

│Acabat de  │Planor  │ Horitzontalitat  │ 
│la paret  │ │ de les filades  │ 
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│──────────────│─────────────│─────────────────────────────────│ 

 

│Vista │ ± 5 mm/2 m │ ± 2 mm/m ± 15 mm/total │ 

│Per revestir │± 10 mm/2 m │ ± 3 mm/m ± 15 mm/total │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 
PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT: 

 

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
 

Gruix dels junts................................................................................................... 0,5 - 1 cm 
 

Toleràncies d'execució: 
 

- Planor ....................................................................................................... ± 5 mm/2 m 
 

- Horitzontalitat de les filades........................................................................ ± 2 mm/m 
 

................................................................................................................. ± 15 mm/total 
 
 
 
PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

 

Ha  d'estar  ancorada  a  la  paret  de  suport  amb  connectors  que  han  de  complir  les 

especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm 

d'alçària, com a màxim, si la D.F. no fixa cap altra condició. 

 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 

executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 

assegurar les parts que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
 

Les peces s'han de col.locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter. 
 
 
 
PARET DE CERÀMICA: 

 

Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 

cedeixin aigua al morter. 

 
 
PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT: 

 

S'ha d'humitejar el maó per a col.locar només a la zona dels junts. Si el maó conté 
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additiu hidrofugant no s'ha d'humitejar. 

 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

PARET DE CERÀMICA: 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
 

- Obertures <= 2,00 m2 ....................................................................... No es dedueixen 
 

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2 ............................................. Es dedueixen el 50% 
 

- Obertures > 4,00 m2................................................................. Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és 

ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació 

es compta a part. 

 
 
PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT: 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 

Amb  deducció  de  la  superfície  corresponent  a  obertures,  d'acord  amb  els  criteris 

següents: 

- Obertures <= 2,00 m2 ....................................................................... No es dedueixen 
 

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2 ............................................. Es dedueixen el 50% 
 

- Obertures > 4,00 m2................................................................. Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és 

ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació 

es compta a part. 

 
3.3.5 Impermeabili tzacions i aïllaments 

 
3.3.5.1 Membranes amb làmines de polietilè 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de 

làmines de policlorur de vinil sense armmadura o amb armadura de malla de fibra de 

vidre o poliester. 
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S'han considerat els tipus de làmines següents: 

 

- Làmina no resistent a l'intempèrie 
 

- Làmina resistent a l'intempèrie 
 

S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
 

- Adherides a la base amb adhesiu 
 

- Sense adherir 
 

- Col.locada amb fixacions mecàniques 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Membrana adherida: 

- Neteja i preparació del suport 
 

- Aplicació de l'adhesiu 
 

- Col.locació de la làmina 
 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

Membrana no adherida: 

- Neteja i preparació del suport 
 

- Col.locació de l'element separador 
 

- Col.locació de la làmina 
 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

Membrana fixada mecànicament: 

- Neteja i preparació del suport 
 

- Col.locació de la làmina 
 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, 

arrugues, etc.). 

Ha de ser estanca. 
 

Les làmines han de cavalcar entre elles tot protegint el sentit del recorregut de l'aigua; 

els cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de 

la capa de pendents. 

Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 
 

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o 

corbats. 
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La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de 

quedar ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de 

tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de 

quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. 

Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel.lular de 

polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. 

La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests 

punts ha d'anar soldada o fixada a pressió. 

Cavalcaments......................................................................................................... >= 5 cm 

Acords amb els paraments verticals: 

- Angles (acord aixamfranat) .............................................................................>= 135° 
 

- Radi (acord de mitjacanya) ............................................................................ >= 6 cm 
 

Toleràncies d'execució: 
 

- Nivells ........................................................................................................... ± 15 mm 
 

- Cavalcaments ................................................................................................ ± 10 mm 
 
 
 
MEMBRANA ADHERIDA: 

 

Ha de quedar totalment adherida al suport. 
 

S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. 
 
 
 
MEMBRANA NO ADHERIDA: 

 

No ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els 

elements que la traspassin. 

Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, per efecte de 

la retracció, dels paraments verticals del perímetre. 

 
 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 

 

Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el 

seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. 

Les fixacions han de quedar situades formant línies paral.leles entre elles i a les vores de 

l'element per cobrir. 

S'han  d'utilitzar  tacs  de  PVC  i  visos  amb  volanderes  o  platines  que  garanteixin 

l'estanquitat de la fixació. 

Nombre de fixacions (alçada edifici < 8 m): 
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- En la zona interna ............................................................................... >= 3 unitats/m2 

 

- En les vores ........................................................................................ >= 6 unitats/m2 
 

Separació entre línies de fixacions .......................................................................... <= 2 m 
 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Característiques del suport: 

- Pendent .............................................................................................................. >= 2% 
 

- Planor ....................................................................................................... ± 5 mm/2 m 
 

- Rugositats ...................................................................... <= 1/3 del gruix de la làmina 
 

- Resistència a la compressió..................................................................... >= 2 kp/cm2 
 

- Humitat.............................................................................................................. <= 5% 

Els cavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir 

més de 3 làmines en el mateix punt. 

Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu 

que poden assolir temperatures > 30°C. 

El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 

components. 

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil.li entre 5°C i 35°C. 
 

Les làmines col.locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no 

protegides se han de protegir, també, del sol. 

 
 
MEMBRANA ADHERIDA: 

 

Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels 

elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. 

L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col.loqui la làmina. 
 
 
 
MEMBRANA NO ADHERIDA O FIXADA MECÀNICAMENT: 

Les làmines s'han d'unir entre elles per: 

- Soldadura química: amb un agent de soldadura per fusió en fred 
 

- Soldadura en calent: fusió del material al aplicar calor i per pressió 
 

- Adhesiu: aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió. No han de 

quedar bosses d'aire 
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UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 

Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
 

- Forats d'1 m2 com a màxim .............................................................. No es dedueixen 
 

- Forats de més d'1 m2................................................................ Es dedueixen el 100% 

Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements 

verticals, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la 

unitat. 

 
3.3.5.2 Junts i segellats 

 
3.3.5.2.1 Segellats de junts 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Formació de segellat d'elements constructius amb massilla de diferents composicions 

aplicades manualment o amb pistola, o amb escuma aplicada amb aerosol. 

S'han considerat els elements següents: 
 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de 
fondària: 

 

-  Amb  massilla  de  components diferents  aplicada  amb  pistola,  amb  o  sense 

emprimació prèvia 

- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 
 

- Amb escuma de poliuretà en aerosol 
 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de 

fondària, amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica 

prèvia emprimació 

- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra 

aplicada amb pistola manual prèvia emprimació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 
 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
 

- Aplicació del material de segellat 
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- Neteja de les vores exteriors del junt 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
 

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície 

uniforme. 

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
 

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si 

no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix del segellat .............................................................................................. ± 10% 
 

- Fondària prevista respecte al parament ........................................................... ± 2 mm 
 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
 

│Tipus producte │Temperatura ambient │ 

│───────────────────────────────────│─────────────────────│ 
 

│Massilla de silicona neutra │ - 10 a + 35°C │ 
│───────────────────────────────────│─────────────────────│ 

 

│Massilla de polisulfurs bicompo- │ + 10 a + 35°C │ 

│nents o Massilla d'óleo-resines │ │ 

│───────────────────────────────────│─────────────────────│ 

│Massilla de poliuretà, Massilla │ 5 a 35°C │ 

│asfàltica o de cautxú asfalt │ │ 

│───────────────────────────────────│─────────────────────│ 
 

│Massilla acrílica │ 5 a 40°C │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

 
 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 

 

En el cas en que s'hagi d'aplicar una capa d'emprimació abans de realitzar el segellat, 

aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el 

segellant. 

Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les 

instruccions del fabricant. 

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
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UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
3.3.6 Revestiments 
 
3.3.6.1 Pintats 

 
3.3.6.1.1 Pintats de paraments 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Preparació  i  aplicació  d'un  recobriment  de  pintura  sobre  superfícies  de  materials 

diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
 

- Pintat d'estructures de formigó 
 

- Pintat de paraments de ciment 
 

- Pintat de paraments de guix 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Preparació de la superfície a pintar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes 

d'emprimació, de  protecció o  de  fons, necessàries i  del  tipus adequat  segons la 

composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de pintura d'acabat 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 
 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 
 

- En exteriors: 
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- Velocitat del vent > 50 km/h 
 

- Pluja 
 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
 

24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 

instruccions del fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
 

El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 

fabricant i l'autorització de la D.F. 

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa d'acabat, la primera capa de 

pintura s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, 

abans, durant i després de l'aplicació. 

No s'admet l'utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
 
 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. 

Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

┌─────────────────────────────────────────────┐ 
 

│Material superficie │ Hivern │ Estiu │ 

│─────────────────────│─────────│─────────────│ 
 

│ Guix │3 mesos │ 1 mes │ 

│─────────────────────│─────────│─────────────│ 
 

│ Ciment │ 1 mes │ 2 setmanes │ 

└─────────────────────────────────────────────┘ 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T. 

Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
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- Obertures <= 2,00 m2 ....................................................................... No es dedueixen 
 

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2 ............................................. Es dedueixen el 50% 
 

- Obertures > 4,00 m2................................................................. Es dedueixen el 100% 
 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T. 
 

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 

envidrada de: 

- Més d'un 75% del total ...................................................................Es dedueix el 50% 
 

- Menys del 75% i més del 50% del total .........................................Es dedueix el 25% 
 

- Menys del 50% del total o amb barretes ...............................................No es dedueix 
 
 
3.3.7 Paviments 

 
3.3.7.1 Paviments de terratzo i pedra artificial 

 
3.3.7.1.1 Paviments de terratzo 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Formació de paviment amb peces de terratzo col.locades a truc de maceta amb morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 

- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas 
 

- Humectació 
 

- Col.locació de la capa de morter 
 

- Humectació i col.locació de les peces 
 

- Col.locació de la beurada 
 

- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

En  el  paviment  no  hi  ha  d'haver  peces  trencades,  escantonades, taques  ni  d'altres 

defectes superficials. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
 

La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
 

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 

Han d'estar col.locades a tocar i en alineacions rectes. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 
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Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. 
 

En els paviments col.locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell ............................................................................................................. ± 10 mm 
 

- Planor ....................................................................................................... ± 4 mm/2 m 
 

.............................................................................................................. Celles <= 1 mm 
 

- Rectitud dels junts ..................................................................................<= 3 mm/2 m 
 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

La col.locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

 

Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del 

morter. 

S'han de col.locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 

cm de gruix. 

S'ha d'esperar 24 h des de la col.locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col.locació. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures d'1,00 m2, com a màxim .................................................. No es dedueixen 
 

- Obertures de més d'1,00 m2 .........................................................Es dedueix el 100% 
 
 
3.3.7.2 Esglaons 

 
3.3.7.2.1 Esglaons de terratzo i pedra artificial 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Esglaó format amb peces de pedra o de terratzo col.locades a truc de maceta amb 

morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 

- Col.locació de les peces a truc de maceta amb morter 
 

- Col.locació de la beurada 
 

- Neteja de l'esglaó acabat 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
 

L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes 

aparents. 

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 
 
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 

 

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. 

Les peces han d'estar col.locades amb junts entre elles >= 1 mm. 

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 
 

El vol de la peça  d'estesa sobre el  davanter i  l'entrega per l'extrem  contrari s'han 

d'ajustar a les especificacions de la D.T. 

Toleràncies d'execució: 
 

- Planor .......................................................................................................... ± 4 mm/m 
 

- Planor de les celles .......................................................................................... ± 2 mm 
 

- Horitzontalitat .................................................................................................. ± 0,2% 
 

- Fals escaire ...................................................................................................... ± 5 mm 
 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 

Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin 

l'aigua del morter. 

S'han de col.locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i 

rebuda de morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter. 

Abans de la col.locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del 

morter fresc. 

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col.locació de l'esglaó. 

S'ha d'eliminar la beurada sobrant i s'ha de netejar la superfície. 
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UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

 
 

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
 
3.3.7.2.2 Elements auxiliars per a esglaons 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 
Formació  d'esglaó  amb  peces  ceràmiques  col.locades  amb  morter  de  ciment,  i 

arrebossades en el seu cas. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 

- Col.locació de les peces amb morter 
 

- Arrebossat de l'esglaó, si és el cas 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

A l'esglaonat no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres 

defectes que en disminueixin la resistència o la qualitat. 

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície 

de recolzament per al revestiment superior, plana i llisa. 

L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajustar a la santenella prevista. 
 

Les peces ceràmiques han d'estar col.locades amb junts d'1 cm. Aquests junts i els 

orificis de les peces han de quedar plens de morter de ciment. 

 
 
ACABAT ARREBOSSAT: 

 

L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme. 
 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 

d'enderrocar i refer les parts afectades. 

El suport ha de ser net i humitejat. 
 

Les peces ceràmiques per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
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absorbeixin l'aigua del morter. 

L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col.locació. 
 
 
 
ACABAT ARREBOSSAT: 

 

El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques. 

Durant el temps de cura del morter se n'ha d'humitejar la superfície. 

 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
3.3.7.3 Materials granulars 

 
3.3.7.3.1 Tot-ú artificial Z-25 

 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

La   unitat   d’obra  comprèn  el   refinat   i   compactació  de   la   capa   inferior  i   el 

subministrament i l’estesa de material granular tipus Z-25 amb àrid granític artificial 

amb l’espessor definit als plànols compactant-se al 95% de PM. S’entén que si no 

s’assoleix el grau de compactació exigible la unitat d’obra no es correcta i per tant no 

serà abonable. 

 
3.3.7.4 Regs i mescles bituminoses 

 
3.3.7.4.1 Regs 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

Es complirà allò especificat als articles 530.5 al 530.6 del PPTG 
 

 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

 
 

S’amidarà sobre plànol per metres quadrats de reg realment executat excloent-hi els 

excessos sobre projecte o ordres escrites de l’Enginyer Director, s’abonarà al preus 

corresponents, els preus inclouen la neteja i preparació prèvia de totes les superfícies. Es 

tracta del reg d’adherència entre formigó i MB (en rampes accés aparcament i carrils 

superficials). 

 
3.3.7.4.2 Mescles bituminoses en calent 
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DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

Es complirà allò especificat als articles del 542.3 al 542.5 ambdós inclosos, del PPTG. 

Es disposarà una mescla tipus AC16 surf D. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

 
 

S’amidarà per tones de mescla realment col·locada excloent-hi els excessos sobre 

projecte o ordres escrites de l’Enginyer Director, el pes es calcularà amb amidaments 

sobre plànols aplicant la densitat realment obtinguda en obra, s’abonarà al preu 

corresponent. 

 
3.3.7.5 Vorades 

 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

Per a l’encintat de calçades i voreres s’utilitzaran els següents materials: 

Vorada de formigó prefabricat tipus fiol de 20x8 cm 

Vorada de formigó prefabricat, de 22x30 cm 
 

Vorada de formigó prefabricat remuntable tipus ICS (casa ICA) o similar, de 17x28 cm 
 

Rigola blanca de 20x20x8 cm 
 

Totes les vorades seran de qualitat B35 (resistència a la compressió major de 250 

kg/cm2 i resistència a la flexocompressió major de 60 kg/cm2). 

Tots els encintats es faran amb vorada i/o rigola col·locades sobre base de formigó HM-

15 amb espessor no inferior a 15 centímetres. La unitat d’obra comprèn l’excavació i 

transport a abocador dels productes resultants, la base de formigó, el subministrament i 

la col·locació conforme a plànols de l’element d’encintat, i totes les operacions, 

maquinària i materials per a deixar correcta i completament acabat i l’encintat.  

 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

 
 

S’amidarà  per  metres  lineals  d’encintat  realment  executat  conforme  a  plànols  i 

s’abonarà al preu corresponent. 

El preu inclou la part proporcional de peces i disposicions especials per a corbes i per a 

guals de qualsevol tipus. 
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3.3.7.6 Paviment de panot 
 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

La unitat d’obra comprèn la correcte anivellació de la solera de formigó amb morter i el 

subministrament i col·locació del paviment de panot. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

 
 

S’amidarà per metres quadrats de paviment realment executat conforme a plànols i 

s’abonarà al preu corresponent. 

Igualment és inclosa la part proporcional de peces especials o de diferent color per a 

guals, i els materials i operacions per a deixar correctament acabades les tapes de 

registre. 

 
3.3.7.7 Paviment per a passos de vianants 

 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

Al  present  projecte  s’executarà  paviment  d’escala  als  passos  de  vianants  amb  el 

subministrament i col·locació del formigó HM-15. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 
S’amidarà per metre cúbic de formigó col·locat, executat conforme a plànols i s’abonarà 

al preu corresponent. 

Igualment es  inclosa la  part  proporcional d’encofrat, desencofrat dels  límits i  dels 

esglaons, el curat i totes les operacions per a deixar correctament acabada la unitat 

d’obra. 

 
3.3.7.8 Elements especials per a paviments 

 
3.3.7.8.1 Rebaixats, polits i abrillantats de paviments 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Operacions per l'acabat de paviments de terratzo o pedra. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
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- Rebaixat 
 

- Polit 
 

- Abrillantat 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el rebaixat: 

- Rebaixat del paviment acabat 
 

En el polit: 
 

- Polit del paviment acabat 
 

En l'abrillantat: 
 

- Abrillantat del paviment acabat 
 

En el rebaixat, polit i abrillantat: 
 

- Rebaixat del paviment 
 

- Polit 
 

- Abrillantat 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor del paviment un cop rebaixat ........................................................ ± 4 mm/2 m 
 

.................................................................................................................. Celles nul.les 
 
REBAIXAT: 

 

Operació  realitzada  sobre un  paviment  de  terratzo  o  de  pedra  per  tal  d'obtenir la 

superfície adequada per a ser polida posteriorment. 

A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles. 

Toleràncies d'execució: 

- Marques del rebaix .................................................<= 1% de rajoles sobre la totalitat 
 
 
 
POLIT: 

 

Operació  realitzada  sobre un  paviment  de  terratzo  o  de  pedra  per  tal  d'obtenir la 

superfície adequada per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment. 

La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, 

diferències de tonalitat o d'altres defectes. 

 
 
ABRILLANTAT: 

 

Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo o de 

pedra, per tal de donar-li l'acabat final de recepció. 



199 

                PLEC DE CONDICIONS 

 

Projecte constructiu d'un aparcament i reurbanització 
superficial al carrer Maignon de Barcelona. 

La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, 

diferències de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant. 

 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions 

amb una màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment. 

 
 
REBAIXAT: 

 

El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col.locació del paviment. 
 

La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona, 

d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix. 

 
 
POLIT: 

 

El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col.locat el paviment. 
 

S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació 

de rebaix. 

 
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra 

abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície 

completament preparada. 

 
 
ABRILLANTAT: 

 

L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit. 

S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2. 

S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la 

segona s'ha d'aplicar un líquid metal.litzador d'abrillantament. 

En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer 

fins que la superfície que es tracta estigui completament seca. 

L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors. 
 
 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
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- Obertures d'1,00 m2, com a màxim .................................................. No es dedueixen 
 

- Obertures de més d'1,00 m2 .........................................................Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 

comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 
3.3.8 Proteccions 

 
3.3.8.1 Baranes 

 
3.3.8.1.1 Baranes d’acer 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret 

de la barana, col.locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o 

formigó. 

S'han considerat els tipus següents: 
 

- Baranes d'acer 
- Baranes d'alumini 

 

- Baranes d'acer inoxidable 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Replanteig 
 

- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge 
 

- Col.locació de la barana i fixació dels ancoratges amb morter 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

La barana instal.lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 

el projecte o la indicada per la D.F. 

Els muntants han de ser verticals. 
 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de 

ciment pòrtland o formigó, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 

mitjà d'ancoratges. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 
 

50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
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Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 

connexió si són d'alumini. 

Els elements resistents de la barana instal.lada han de resistir les solicitacions següents, 

sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 

- Empenta vertical repartida uniformement .................................................... 100 kp/m 
 

- Empenta horitzontal repartida uniformement: 
 

- Lloc d'ús privat .......................................................................................... 50 kp/m 
 

- Lloc d'ús públic ....................................................................................... 100 kp/m 
 

Distància entre la barana i el paviment: 
 

- Baranes de directriu horitzontal ..................................................................... <= 5 cm 
 

- Baranes de directriu inclinada ........................................................................ <= 3 cm 
 

Toleràncies d'execució: 
 

- Replanteig ..................................................................................................... ± 10 mm 
 

- Alçària ...............................................................................................................± 1 cm 
 

- Horitzontalitat ................................................................................................. ± 5 mm 
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- Aplomat ....................................................................................................... ± 5 mm/m 

 

- Separació entre muntants ...................................................................................Nul.la 
 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 

treballs. 

La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
 

El material conglomerant amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 

començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de la barana. 
 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d'instal.lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que quedi 

definitivament fixada al suport. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 

sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 

resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm 

d'amplària entre baranes. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
3.3.8.2 Reixes 

 
3.3.8.2.1 Reixes d’acer 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Col·locació de reixat, d’entramat de platines d’acer, amb marc, ancorada a l’obra amb 

morter de ciment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Replanteig 
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- Preparació del forat per ancorar les potes de la reixa 

 

- Col·locació de la reixa, i fixació amb morter 
 

- Neteja del conjunt 
 
 
 
CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES: 

 

La reixa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els 

nivells previstos. 

Distància entre suports.............................................................................................<70 cm 

Distància del suport a la cantonada .........................................................................<25 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre suports ..................................................................................... ± 20 mm 
 

- Replanteig ........................................................................................................ ± 10 mm 
 

- Nivell ................................................................................................................. ± 5 mm 
 

- Aplomat ............................................................................................................. ± 5 mm 
 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 

impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
 
3.3.9 Instal.lacions de transport i accés 

 
3.3.9.1 Ascensors hidràulics 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Aparells elevadors amb impulsió hidràulica instal.lats de forma permanent 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Col.locació de guies i pistó 
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- Col.locació d'amortidors de fossat 

 

- Col.locació de portes d'accés 
 

- Col.locació del grup tractor i connexions elèctriques 
 

- Col.locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
 

- Col.locació del bastidor i cabina amb acabats 
 

- Col.locació de portes de cabina 
 

- Col.locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
 

- Col.locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
 

- Col.locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
 

- Col.locació del selector de parades i connexions elèctriques 
 

- Prova de servei de l'instal.lació 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les 

subjectin per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments 

propis de l'estructura. 

Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems i s'han de col.locar 

plaques d'unió cargolades a les bases de les guies. 

Quan els amortidors d'un  dispositiu de retenció s'utilitzen per a limitar el recorregut de 

la cabina en descens, s'exigeix la col.locació d'un pedestal al fossat de 0,5 m d'alçada, a 

menys que el suports fixos del dispositiu de retenció no estiguin muntats sobre les guies 

de la cabina. 

Els amortidors han d'anar col.locats sobre l'esmentat pedestal a la part inferior del 

recorregut. 

Els amortidors han de mantenir parada la cabina, amb la càrrega nominal a una distància 

no superior a 0,12 m sota el nivell del pis més baix. 

El grup tractor ha d'anar col.locat a la part inferior del recorregut en una cambra d'ús 

exclusiu. 

Tot  el  conjunt  format  pel  grup  tractor  ha  d'estar  assentat  sobre  els  elements 

antivibratoris necessaris. 

L'armari elèctric de maniobra situat a la cambra de maquinària s'ha d'ancorar o recolzar 

mitjançant suports antivibratoris. 

El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats 

elèctricament entre sí. 
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El limitador de velocitat ha d'anar col.locat a la part superior del recorregut. 

El paracaigudes ha d'anar col.locat a la part inferior de la cabina. 

La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada. 
 

Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop 

de la porta d'accés de l'aparell elevador corresponent. 

Les botoneres han d'anar col.locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui 

accessible a l'usuari. 

Els selectors de parades han d'anar fixats a la paret del buit a l'alçada necessària de cada 

planta per a aturar la cabina al nivell del pis corresponent. 

Toleràncies: 
 

- Desplom de les portes d'accés respecte 
 

les verticals del llindar de la cabina ............................................................... <= 5 mm 
 

- S'han de complir a més les distàncies i les franquícies següents: 
 

- Porta de la cabina - tancament del buit ................................................... <= 12 cm 
 

- Porta de la cabina - porta exterior ........................................................... <= 15 cm 
 

- Element mòbil - tancament del buit .......................................................... >= 3 cm 
 

- Entre els elements mòbils.......................................................................... >= 5 cm 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRETO 1314/97) 

L'aparell ha de tenir instal.lats els components de seguretat següents: 

- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 
 

-  Dispositiu que  impedeixi  la  caiguda  de  la  cabina  i  els  moviments  ascendents 

incontrolats (en cas de tall d'energia o d'avaria dels components) 

- Limitador de l'excés de velocitat 
 

- Amortiguadors d'acumulació d'energia 
 

- Amortiguadors de disipació d'energia 
 

No ha de ser possible d'activar la posada en moviment, en el cas que la càrrega superi el 

valor màxim admissible. 

Els ascensors ràpids, han de tenir instal.lat un dispositiu de control i comandament de la 

velocitat. 

Ha de tenir instal.lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui 

oberta alguna de les portes dels replans i que no permeti obrir les portes dels replans en 

el cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent. 

Els contrapesos han de quedar instal.lats de manera que no hagi risc de xoc amb la 
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cabina o de caure a sobre d'aquesta. 

 

El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels 

elements de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una 

desacceleració perillosa per als ocupants. 

En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant, en la cambra que 

allotja el grup tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de 

respondre a cap nova ordre. 

Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
 
 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

El buit, el fossat i la cambra de maquinària de l'ascensor han d'estar completament 

acabats i han de complir les condicions fixades a la D.T. i en el "Reglamento de 

Aparatos Elevadores". 

S'han de seguir les instruccions de la Documentació Tècnica facilitada pel fabricant de 

cada un dels elements que formen la partida d'obra. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
 
3.4. PARTIDES  D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

 
3.4.1 Transport de terres i runa 

 
3.4.1.1 Transport de terres 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió 
 

- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
 

- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 
 

- Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb dúmper o 
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camió amb un recorregut màxim de 5 a 20 km 

 

- Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un 

recorregut màxim de 5 a 20 km 

 
 
DINS DE L'OBRA: 

 

Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa 

obra. 

Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la D.F. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 
 
A L'ABOCADOR: 

 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació 

que la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

 
 
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 

CONDICIONS GENERALS: 
 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 

en els trajectes utilitzats. 

 
 
DINS DE L'OBRA: 

 

El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la 

màquina que s'hagi d'utilitzar. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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CONDICIONS GENERALS: 

 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la D.F. 

 
 
TRANSPORT A L'ABOCADOR: 

 

L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
 
 
TERRES: 

 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
 

- Excavacions en terreny fluix ................................................................................ 15% 
 

- Excavacions en terreny compacte ........................................................................ 20% 
 

- Excavacions en terreny de trànsit......................................................................... 25% 
 
 
 
ROCA: 

 

Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
 
 
 
RUNA: 

 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
 
3.4.2. Enllumenat 

 
3.4.2.1 Suports 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

Al present projecte s’utilitzaran els suports de PVCA, clorur de polivinil armat. La 

secció porta elements metàl·lics al seu interior sobre un nucli ceràmic unit i massissat 

amb   un   ciment   polimèric,   formant   un   element   altament   resistent   i   d’unes 

característiques excepcionals en estabilitat, aspecte i seguretat. 

Es col·locarà aquest tipus de suport: 
 

−   Columna de 4 metres d’alçada d’acer segons plànol de detalls, anell de reforç en 

la unió a la placa de base. No existiran frises per a l’obertura de la porta, el que 

haurà de realitzar-se amb clau hexagonal. No tindrà base. 
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Comprèn els subministrament i instal·lació del suport amb tots els seus materials 

accessoris sobre dau de formigó, l’esbrossada i excavació del dau, el subministrament i 

col·locació del formigó i de la platina i perns d’ancoratge, la càrrega i transport a 

l’abocador dels productes resultants 

 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

 
 

Els suports s’amidaran per unitats reals i completament col·locats i s’abonaran al preu 

corresponent. 

En el cas de que fos precís posar un suport de xapa d’acer galvanitzada compli ran: 

Planxa d’acer galvanitzat de 4 mil·límetres d’espessor, anell de reforç en la unió o la 

placa de base i passamà de reforç a la portella practicable. La portella tindrà un voladís 

per impedir l’entrada d’aigua. No existiran frises per a l’obertura de la porta, el que 

haurà de realitzar-se amb clau hexagonal. No tindrà base. 

A l’interior dels suports existirà una caixa tipus CLAVED 1465, 1468 o similar, a on 

s’efectuaran les derivacions a les lluminàries. Totes les entrades estaran a la part inferior 

de la caixa. 

 
3.4.2.3 Lluminàries 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

En el present projecte s’utilitzarà el següent tipus de lluminària: 
 

− Globus  φ500,  tipus  SILVERMOON  de  la  casa  CARANDINI  (o  similar) 
 

homologat segons la normativa vigent, amb equip completi làmpada de 250 o 
 

150 W  de vapor de sodi d’alta pressió. La lluminària inclourà un reflector 

interior. Per passos de vianants l’equip serà de vapor de mercuri de 150 W. 

Comprèn els subministrament i instal·lació de les lluminàries sobre els suports, incloent 

tots els materials i operacions necessàries per a la seva correcta connexió des de la base 

del suport. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
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Les lluminàries s’amidaran per unitats reals i correctament instal·lades i s’abonaran al 

preu corresponent. 

 
3.4.3 Obres de drenatge 

 
3.4.3.1 Pous de registre 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

Es compliran les especificacions de l’art. 410 “Arquetas y pozos de registro” del PG-3. 

La construcció del pou de registre comprèn els següents treballs: l’enderroc i excavació 

addicional necessària, el subministrament i col·locació del formigó HM-15 per a formar 

una solera de 20 centímetres d’espessor, la construcció de base de formigó i parets de 

maó massís de 30 centímetres d’espessor, la formació de mitjacanya amb tub de PVC i 

banqueta de formigó, el subministrament i col·locació  de con reductor prefabricat de 

formigó,  el  subministrament  i  la  col·locació  de  pates  de  polipropilè,  el  lliscat  i 

arrebossat dels paraments vistos i la càrrega i transport a l’abocador del materials de 

rebuig. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

 
 

L’amidament es realitzarà per metres lineal. L’alçada dels pous que es considerarà a 

efectes d’abonament serà la corresponent a la diferència entre la cota de la tapa i la de la 

cubeta, mesurades sobre perfil. 

El preu correspon a la unitat d’obra totalment acabada, incloent la part proporcional de 

tots el elements descrits. El marc i tapa s’abonaran a part. 

S’abonarà als preus corresponents segons sigui el tipus de pou. 
 

Es compliran les especificacions de l’art. 410 “Arquetas y pozos de registro” del PG-3 
 

Els pous d’aquest projecte seran de peces de formigó prefabricat, segons plànols de 

detall. 

L’amidament es realitzarà per metres lineals. L’alçada del pous que es considerarà a 

efectes d’abonament serà la corresponent a la diferència entre la cota de la tapa i la de la 

cubeta del tub més baix, mesurades sobre perfil, incrementada en 25 centímetres. 

El preu correspon a la unitat d’obra totalment acabada, incloent excavació, formigó 
 

HM-15,  acer  AEH-500,  encofrat,  rebliment,  pates  de  propilè  i  altres  elements 
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complementaris, segons es defineix als plànols també s’inclou la part proporcional de 

solera. 

 
3.4.3.2 Embornals 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

La construcció d’embornals compren els següents treballs: l’excavació per a la caixa, el 

subministrament i col·locació del formigó HM-15 per a formar una solera del gruix 

definit als plànols o a la descripció dels corresponents preus, formació de la caixa 

embornal amb peces prefabricades de formigó i el transport a abocador dels materials de 

rebuig; el subministrament i col·locació del marc de fosa, i el subministrament i 

col·locació del corresponent mòdul de reixa de fosa dúctil. S’inclou també el 

subministrament i la col·locació de la planxa per a definir el sifó. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

 
 

Els pous embornals s’amidaran per unitats realment executades i s’abonaran al preu 

corresponent, el qual inclou tots els treballs descrits. 

 
3.4.3.3 Pericons 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

Comprèn l’excavació, el subministrament i col·locació del formigó HM-15 per a formar 

una solera del gruix definit als plànols o a la descripció dels corresponents preus, la 

construcció de parets de maó massís, el lliscat i arrebossat dels paraments vistos i el 

transport a abocador dels materials de rebuig. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

 
 

El   pericons  s’amidaran   per   unitats   realment   executades   i   s’abonaran  al   preu 

corresponent, el qual inclou tots els treballs descrits. 

 
3.4.3.4 Marcs i tapes 



218 

                PLEC DE CONDICIONS 

 

Projecte constructiu d'un aparcament i reurbanització 
superficial al carrer Maignon de Barcelona. 

 

 
3.4.3.4.1 Tapes de fosa dúctil 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

Els marcs i tapes dels pous de registre seran de fosa dúctil de classe D-400 (càrrega de 

prova de 40 T). Compliran les normes UNE 36-118-73, UNE 41-300-87 i EN-124. 

En el  present projecte s’utilitzaran tapes estanques en aquells pous situats dins de 

torrents, rases o zones freqüentment inundables i tapes no ventilades en els altres pous. 

Les tapes estanques asseguraran l’estanqueïtat a l’aigua i a l’aire tant a la part interior 

com a l’exterior i tant en presència de pressió (fins 1 bar) com en absència. El marc 

portarà dos junts, un de polietilè per transmissió de la càrrega i l’altre d’elastòmer per 

l’estanqueitat. La tapa es tancarà mitjançant 6 lleves que es bloquejaran amb cargols 

d’acer inoxidable que pressionaran sobre el junt per aconseguir l’estanqueïtat. Es podran 

treure afluixant les claus sense necessitat de treure els cargols ni els claus evitant-se el 

risc de pèrdua. 

Les tapes no ventilades tindran un marc rodó que portarà un junt de polietilè que 

assegurí  el  recolzament  estable  evitant  el  contacte  ferro-ferro.  La  tapa  tindrà  la 

superfície de recolzament mecanitzada i portarà un dispositiu de bloqueig que eviti 

l’obertura accidental. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

 
 

El preu correspon a la unitat d’obra totalment col·locada. 
 
 
3.4.3.5 Elements metàl.lics a utilitzar en sanejament i drenatge 

 
 
En general els elements metàl·lics,  reixes, marcs, graons,..., hauran d’ésser de fosa 

dúctil, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones amb fosa blanca. 

Les peces estaran lliures de defectes superficials (gotes fredes, inclusions d’arenes, 

bufadures, esquerdes de construcció, etc.). 

La  forma,  diàmetre  i  pes,  hauran  de  correspondre als  plànols  del  projecte  i  a  la 

descripció dels preus corresponents. 

Els pates hauran d’estar revestits de polipropilè segons es defineixen als plànols. 
 

Les reixes de pous embornals seran practicables i tindran les dimensions que s’indiquin 

als plànols corresponents i no podran tenir una obertura de més de 2 cm d’amplada. 
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3.4.4 Jardineria 
 
 
L’acceptació  de  les  plantes  i  vegetació  en  un  principi  no  pressuposta l’acceptació 

definitiva, la qual estarà supeditada a l’absència de defectes de qualitat o uniformitat, 

considerats en el conjunt de l’obra de plantació. 

El Contractista està obligat a repassar totes aquelles manques que s’hagin produït per 

causes que li siguin imputables; i procedir a la substitució de totes les plantes que, al 

termini del període de garantia, no compleixin les condicions exigides en el moment de 

subministrament o plantació. 

Els materials rebutjats seran retirats ràpidament de l’obra, llevat autorització expressa de 

la Direcció Facultativa. 

 
3.4.4.1 Terra vegetal 

 
 
Les terres vegetals són aquelles que s’obtenen de les parts superiors del terreny. 

S’anomena terra vegetal fertilitzada la capa superficial de sòl fins arribar a una 

profunditat de vint a quaranta centímetres (0,2 a 0,4 m), que reuneixi bones condicions 

per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics. 

Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl de tal 

manera que la llavor, al germinar, trobi en principi fàcil arrelament i substàncies 

assimilables i, després, la deguda protecció i l’escassa o nul·la competència per part 

d’altres plantes. El mateix pot dir-se del vegetal plantat, per al qual s’ha de buscar 

sempre unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 

Es considera que la terra vegetal és apta per ésser emprada per a les sembres i les 

plantacions quan compleixi les condicions que es detallen tot seguit. 

Característiques físiques: 
 

- sorra: del 30 al 50% 
 

- Llims: del 30 al 50% 
 

- Argiles: menor del 20% 
 

- Cap element superior a 5 cm i menys del 3% d’elements compresos entre 
 

1 i 3 cm 
 

Característiques químiques: 
 

- Matèria orgànica: més del 5% 
 

- PH: comprès entre 6 i 8 
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- Clorurs: menor de 138 ppm 

 

- Conductivitat: menor a 2 mohms/cm 
 

- Carbonat càlcic total: menys del 2% 
 

- Fòsfor total: major d’1 per 1000 
 

- Potassi: major 80 ppm 
 

Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades. 
 

Si es considera, per part de la Direcció Facultativa, que el sòl no reuneix les 

característiques per ser utilitzar directament com a substrat, es realitzaran les esmenes 

necessàries, portant-se a terme un tractament de la terra vegetal aplegada abans de la 

seva estesa. 

La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de 25 quilograms de fems per metre 

cúbic, si aquesta operació pot fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, havent-se 

de barrejar convenientment; en cas contrari s’aplicaran, al moment de l’estesa de la terra 

vegetal, 5 quilograms per metre quadrat de mateix fem, enterrant-lo convenientment. 

 
3.4.4.2 Adobs o fertilitzants 

 
 
Es defineixen com a fertilitzants o adobs els productes naturals orgànics o minerals 

inorgànics que contenen al menys algun del tres macroelements nutritius especials per 

als vegetals, és a dir, nitrogen, fòsfor i potassi, podent contenir, a més, altres elements 

nutritius. 

Es defineix com riquesa, graduació, anàlisi o concentració d’un adob o fertilitzant la 

quantitat de cada element nutritiu assimilable que conté, en pes, per unitat de pes de 

producte. 

El Contractista podrà proposar al Director d’Obra la utilització d’altres fertilitzants 

orgànics i esmenes que no siguin contemplades en aquest Plec, i s’atendrà a allò que 

resolgui la Direcció d’obra. 

S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 
 

1.  Adob orgànic: 
 

L’adob orgànic a utilitzar serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides 

i líquides del bestiar, barrejat irregularment amb el seu jaç. 

Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació 

anaeròbia, amb una temperatura a l’interior del munt inferior a quaranta-cinc 

graus i superior a vint-i-cinc graus. 
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Una vegada aconseguit l’anomenat “Llard negre”, que tindrà l’aspecte d’una 

massa untuosa, negra, humida, i a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, 

es procedirà a escampar-lo sobre la terra vegetal, barrejant-lo immediatament 

amb aquesta per tal d’evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen. 

La seva densitat serà de 800 quilograms per metre cúbic. 
 

2.  Adob mineral: 
 

Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren 

microelements. Els principals seran: 

- Nitrogenats: sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, 

nitrat càlcic, cianamides, amoníac i urea i nitrosulfat amònic. 

- Fosforats: superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic. 
 

- Potàssics: clorurs i sulfat potàssic, sals brutes i cendres vegetals. 
 

- Càlcics; carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 
 

3.  Adob complex: 
 

Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant un reacció química a partir 

de matèries primes, com és el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, 

eventualment, àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. 

En la seva fabricació entren en joc unes reaccions químiques regulades per les 

proporcions  relatives  dels  elements  fertilitzants  que  hi  participen.  L’adob 

complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, 40 unitats fertilitzants. 

 
3.4.4.3 Humus 

 
 
S’anomena així al material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 

Haurà de ser constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, 

motiu pel qual la seva coloració ha de ser fosca. 

Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una 

ràpida dessecació de la llavor i del sòl. 

Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments que perjudiquin la uniformitat 

de la distribució. 

 
3.4.4.4 Vents i tutors 

 
 
S’entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten el plançons per tal de mantenir 

la seva verticalitat i equilibri. 
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3.4.4.4.1 Vents 
 
 
Els vents constaran de 3 tirants de filferro, cada un d’ells d’una longitud aproximada a 

l’alçada de l’arbre a subjectar. 

Els materials i seccions del esmentats tirants seran els adequats per a poder resistir, en 

cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos pel pes de l’arbre i la força del vent. 

Els lligams hauran de portar materials de protecció, per tal de no produir ferides a 

l’arbre. 

 
3.4.4.4.2 Tutors 

 
 
Els tutors seran de fusta i  d’una longitud aproximada a la del tronc del plançó a 

subjectar més la fondària a la qual s´ha de clavar. 

S’hauran d’utilitzar, per a fer tutors, fustes que resisteixin les proteccions i que estiguin 

lliures d’irregularitats. 

En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar serà de 3 i de les mateixes 

característiques que els anteriors. En aquest cas, es tensaran mitjançant els lligams. 

 
3.4.4.5 Plantes 

 
 
Les següents definicions de grups de plantes fan referència a les característiques que 

posseeixen o posseiran aquestes plantes una vegada hagin adquirit la maduresa a través 

d’un desenvolupament en condicions normals: 

− Arbust: Vegetal llenyós que generalment es ramifica des de la base i no arriba 

als 5 m d’alçada. 

− Arbre: Vegetal llenyós que arriba com a mínim a una alçada de 5 m; no es 

ramifica des de la base i té una tija principal que es denomina tronc. 

Les plantes procediran de trasplantaments de la pròpia zona, d’un viver oficial o bé d’un 

de comercial acreditat. A ésser possible, el lloc de procedència de les plantes reunirà 

unes condicions climatològiques iguals o més dures que les corresponents al seu lloc 

d’implantació. 

No s’acceptaran les plantes que presentin alguns dels següents defectes: 
 

- Les que hagin estat conreades sense l’espaiament suficient. 
 

- Les  que  hagin  tingut  creixements  desproporcionats  per  haver  estat 

sotmeses a tractaments especials o altres circumstàncies 
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- Les que presentin ferides o desperfectes en la seva part aèria o radical, 

com a conseqüència de la manca de cura en el viver o en el transport. 

- Les que portin un pa de terra massa petit o desequilibrat o si aquest porta 

plàntules o males herbes. 

- Les que no vinguin convenientment protegides. 
 

- Les que en qualsevol dels seus òrgans o en la fusta pateixin o puguin ser 

portadores de plagues o malalties. 

- Que duguin a la mata plàntules de males herbes. 
 

Les plantes seran ben conformades, de desenvolupament normal sense presentar 

símptomes de raquitisme o endarreriment. Les arrels de les plantes presentaran talls nets 

i recents sense ferides ni macadures. 

Caldrà que siguin sanes i completes, de capçada normal i bé ramificada. Les plantes de 

fulla persistent presentaran el fullatge complet sense descoloriment o símptomes de 

clorosi. 

La preparació de la planta per al seu transport al lloc de la plantació s’efectuarà d’acord 

amb les exigències de l’espècie, edat de la planta i sistema de transport triat. 

En relació a les dimensions que figuren en el present projecte s’ha d’entendre: 
 

−   Alçada: distància des del coll de l’arrel fins a la part més distant del mateix, 

exceptuant  els  casos  que  s’especifiqui  el  contrari,  parlant-se  llavors  de  la 

llargada de la canya o d’alçada del tronc. 

−   Circumferència o perímetre: perímetre del tronc mesurat un metre del coll de 

l’arrel. 

La Direcció d’Obra podrà exigir un certificat que garanteixi tots aquest requisits, i 

rebutjar les plantes que no els reuneixin. 

El Contractista estarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i correran al seu 

càrrec totes les despeses ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard 

produït pugui repercutir en el termini d’execució de l’obra. 

 
 
PROCEDÈNCIA I SELECCIÓ: 

 

Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers 

acreditats i ubicats a zones, on els factors ecològics de les quals siguin semblants als de 

la zona que s’han d’executar les plantacions. 
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Cada una d’elles haurà de pertànyer a l’espècie botànica i varietat escollida així com 

també  haurà  de  tenir  les  sabes  i  mesures  que  s’especifiquin  a  les  Prescripcions 

Tècniques. 

L’aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada espècie 

i que adquireixen al viver de procedència. 

L’aspecte i forma de cada planta hauran de correspondre’s, motiu pel que es rebutjaran 

aquelles plantes que tinguin les dimensions i aspecte exigits, però ho hagin aconseguit 

amb major nombre de sabes del normal. 

A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentant 

ostensiblement aquest mostres d’haver estat repicat en el viver. 

S’exigirà un certificat de garantia de viver proveïdor. Les altres característiques de les 

plantes seran de la satisfacció de la Direcció d’Obra. 

 
 
CONDICIONS FITOSANITÀRIES: 

 

Es rebutjaran totes aquelles plantes que ofereixin o presentin símptomes d’haver sofert 

alguna malaltia criptogàmica o atac d’insectes, així com les que presentin ferides o 

desperfectes a la seva part aèria o radical, com a conseqüència de la manca de cura en la 

preparació al viver i en el seu transport. 

En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades per 

d’altres en perfectes condicions fitosanitàries, anant al seu càrrec totes les despeses que 

aquestes reposicions causin. 

 
 
PREPARACIÓ I TRANSPORT: 

 

A l’hora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al lloc de la plantació, és 

fonamental no deteriorar les arrels en general, ja que el tractament dels extrems 

d’aquestes suposa la desaparició dels meristems de creixement. A més, si això succeís, 

es produiria un desequilibri entre la part aèria i el sistema radical, que serà necessari 

restablir mitjançant una defoliació de les fulles inferiors de la tija o, si es tracta d’arbres 

grans, una poda de les branques inferiors. 

La preparació per al trasplantament dels arbres grans cal que hagi estat efectuada un o 

dos anys abans de la data de la plantació i de la manera següent: durant l’època de 

paralització del període vegetatiu s’excava una rasa en forma de corona circular al 

voltant de l’arbre, per tal de seccionar totes les arrels secundàries que s’estenen més 
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enllà de diàmetre de l’esmentada corona i formar una mota coberta amb escaiola armada 

amb filferros. 

La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l’arrel principal i el 

seu diàmetre dependrà de la mida de l’arbre. 

El transport de les plantes haurà de portar-se a terme el més ràpid possible, i s’haurà de 

prendre totes les mesures de precaució necessàries per tal que cap de les seves parts 

pugui resultar deteriorada. Els exemplar en contenidor, es disposaran de manera que els 

envasos quedin fixes i suficientment separats, per tal que les plantes no es deteriorin i 

no es produeixin trencaments en llurs parts aèries. 

Les plantes a rel nua es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa, palla, falgueres, 

etc, i sobre totes aquestes matèries amb plàstic, per tal d’evitar que el vent o insolació 

assequi excessivament les arrels, si les condicions atmosfèriques o de transport són molt 

desfavorables es protegiran també les seves parts aèries. 

El  nombre  de  plantes,  transportades  des  del  viver  o  plantació,  ha  de  ser  el  que 

diàriament pot plantar-se i, si per qualsevol causa és superior, es dipositarà la planta que 

sobri en una rasa, cobrint no solament els sistemes radicals, sinó també part de les copes 

i,  si  el  terreny  no  fos  humit,  es  regarà  per  tal  de  mantenir-ho  en  les  condicions 

adequades. 

 
3.4.4.6 Espècies botàniques 

 
 
Les  espècies  i  varietats  a  utilitzar  seran  de  entre les  especificades a  continuació. 

Totes  les espècies es serviran en cultiu en pa de terra. 

 
3.4.4.6.1 Arbres 

 
 

− Magnolia grandiflora 
 

− Prunus pisarda 
 

− Castanyer d’índies 
 
 
3.4.4.6.2 Arbustos i plantes 

 
 

− Pittos porum tobira 
 

− Romaní 
 

− Abelia 
 

− Viburnum tinus 
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− Nerium (Adelfa) 
 

− Cotoneaster 
 

− Callistenom 
 

− Evonimus 
 

− Lavàndula 
 
 
3.4.4.7 Aigua a utilitzar als recs 

 
 
L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de 

conservació, serà suficientment pura amb concentracions salines (clorurs i sulfats). 

No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la 

terra a causa de la incursió d’aigua marina en els freàtics dels estrats de mar a terra. 

Si les aigües que s’utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions 

soterrànies, de manera que es faci precís elevar-les mitjançant grups motobombes o bé 

aigües artesianes, capaces d’abastar per si soles el nivell desitjat, haurà de prendre’s la 

precaució d’airejar-les prèviament. 

L’aigua que s’utilitzi per a regs haurà de complir les següents condicions: 
 

- PH comprés entre 6 i 8 
 

- L’oxigen dissolt serà superior a 3 mg/l 
 

- Contingut de sals solubles menor de 2 mg/l 
 

- La conductivitat elèctrica a 25ºC ha de ser menor de 780 microohms/cm 
 

- Contingut en sulfats menor de 0,9 gr/l; contingut de clorurs menor de 0,29 gr/l i 

contingut de bor menor de 2 mg/l 

- No pot contenir bicarbonat ferrós, àcid sulfhídric, plom, seleni, arsènics, cromats 

ni cianurs. 

 
3.4.4.8 Rebliment i creació de sots 

 
 
Consisteix en l’aportació de terra i la creació mitjançat la correcta disposicío de terra, 

dels sots on s’ubicaran els arbres. Les cavitats seran més o menys prismàtiques i d’una 

fondària variable, que en tots els casos permetrà que les arrels de la planta puguin 

col·locar-se sense doblegar, especialment l’àpex principal, o bé càpiga folgadament de 

mota. 

El Contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, no 

podent iniciar-se l’execució de sots sense la prèvia aprovació del replanteig per part de la 
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El treball d’obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit, donat que així la consistència 

del sòl és menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal 

d’aconseguir una bona meteorització del sots. 

Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser 

utilitzades al replè dels sots, a l’hora d’efectuar-se la plantació, serà necessari el seu 

transport a l’abocador. 

La terra d’aportació, ha de col·locar-se propera al sot, a sotavent, i sobretot si aquest es 

troba en un talús, per la part inferior del mateix, amb la finalitat que els vents o les 

aigües no omplin del bell nou el sot amb la terra que s’ha tret. 

Les dimensions dels sots seran (sempre que sigui possible) les següents: 
 

- Per a arbres de més de 3 metres d’alçada amb mota: 1x1x1 m 
 

- Per a frondoses de 3 sabes a arrel nua; 0,8x0,8x0,8 m 
 

- Per a arbres i arbustos compresos entre 1,5 i 2 metres amb mota: 0,6x0,6x0,6 

metres 

- Per a arbustos i arbres menors d’1,5 m amb mota o test; 0,4x0,4x0,4 metres 
 

- La resta de plantes, exceptuant cespitoses: 0,3x0,3x0,3 metres 
 

Com les plantacions estan sobre la superfície de la coberta de l’aparcament la plantació 

es farà alçada sobre la rasant i es garantirà que sempre hi hagi un mínim d’un metre de 

profunditat de terra al punt on es situen els arbres. 

Quan les condicions ecològiques siguin tal que no es necessiti incrementar la capacitat 

de camp, poden reduir-se les dimensions abans especificades, o àdhuc es podrà utilitzar 

el plantamon, si així ho autoritza la Direcció d’Obra. 

Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 
 

El rebliment i creació dels sots serà d’abonament específic al no considerar-se el seu cost 

inclòs dins del preu de plantació corresponent. 

 
3.4.4.9 Plantació 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial que consisteix en 

col·locar al terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, 

nascuda i criada en un altre lloc. 
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PRESENTACIÓ: 

 

Abans de “presentar” la planta, es tirarà al sot la quantitat de terra precisa per que el coll 

de l’arrel quedi en acabat a nivell de terra o lleugerament més baix. Sobre aquest 

particular, que depèn de la condició del sòl i de la cura que s’hi pugui proporcionar 

després, es  seguiran les  indicacions de  la  Direcció  d’Obra, i  es  tindrà  en  compte 

l’assentament posterior de l’aportament de terra, que pot establir-se, com a terme mig, al 

voltant del 15%. La quantitat d’adob orgànic indicada per cada cas en el Projecte, 

s’incorporarà a la terra de forma que quedi prop de les arrels, però sense arribar a estar- 

hi en contacte. S’evitarà, per tant, la pràctica força corrent de posar l’adob al fons del 

sot. 

 
 
MATERIALS: 

 

L’adob, les plantes, els vents, els tutors i l’aigua compliran les condicions fixades als 

corresponents articles del present Plec. 

 
 
EXECUCIÓ DE LES PLANTACIONS: 

 

No podrà iniciar-se la plantació sense prèvia aprovació per la Direcció d’Obra del 

replanteig i de la concreta ubicació de cada espècie. Es procurarà que el terç superior 

dels talussos resti més densament plantat, per a major protecció contra l’erosió. 

Als talussos de desmunt i al terraplè l’execució de les plantacions de cespitoses 

s’efectuarà immediatament després de l’execució dels talussos, malgrat que les obres de 

plantacions siguin programades en fase posterior. 

Al fons del sot s’introduirà la terra junt amb una quantitat de fem, que oscil·larà entre 1 i 
 

10 quilograms, segons els casos. Sobre, es col·locarà una capa de terra vegetal, per tal 

d’aïllar les arrels del fem al moment de la plantació, operació que s’ha de fer amb cura, 

donat que si el fem i les arrels tenen contacte, aquestes darreres poden cremar-se i, en 

conseqüència, morir la planta. 

En cas de plantació a arrel nua, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i el 

despuntament de les altres, conservant però totes les petites arrels, es col·locarà la planta 

amb molta cura, de manera que les arrels restin a llur posició normal i sense doblegar- 

se, especialment l’arrel principal de les coníferes. 

El coll de l’arrel ha de quedar deu centímetres més avall que el nivell del sòl. 

Seguidament s’omplirà el sot amb terra vegetal tova; abans d’acabar d’omplir el sot 

s’aplanarà i regarà de forma abundant. 
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Les plantes amb test s’extrauran d’aquest al mateix moment de la plantació, amb cura 

de no trencar la mota i deixar l’arrel despullada. Quan s’ompli el sot no s’ha d’aplanar 

la terra amb els peus, per tal de no rompre la mota. 

Es regarà amb una bona quantitat d’aigua al peu de la planta i a la copa. 
 

Les plantes amb mota d’escaiola s’introduiran als sots, degudament preparats i amb el 

replè del fons de forma adient, per a que el coll de l’arrel quedi al nivell del sòl. 

Tot seguit es traurà el guix de sot, mirant de no trencar la mota. Seguidament, s’omplirà 

el sot fins a la meitat, procurant apretar la terra per tongades, es regarà abundantment i 

s’acabarà al replè efectuant una etiolització d’uns 15 centímetres. Es tindrà cura, també, 

que tinguin la mateixa orientació que tenien al viver. 

Si cal, es procedirà a la col·locació de vents, els quals constaran de 3 filferros lligats per 

un extrem, una mica més amunt de la meitat de l’arbre, procurant no produir cap ferida 

amb els lligams, i per l’altre extrem subjectats al sòl per mitjà de 3 estaques col·locades 

equidistants entre sí. S’hauran de tensar periòdicament clavant més l’estaca. 

L’època de dur a terme les plantacions serà a la paralització de la saba, des d’octubre a 

abril malgrat que s’hagi de procurar plantar sempre a la tardor. 

No s’ha de plantar, en cap cas als dies de gelada, per l’efecte de descalçament que això 

produeix. 

Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l’abocador, o lloc d’ús, els 

materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, retirant les instal·lacions provisionals. 

El criteri per a l’aprovació de la unitat arbòria, per part de la Direcció Facultativa, es 

basarà en el diàmetre del tronc, a 1 metre de la base. 

La plantació d’arbre s’amidarà en unitats realment plantades i que es trobin en 

condicions satisfactòries, i s’abonarà al preu corresponent. 

La plantació de la tanca vegetal s’amidarà per metre lineal de plantació que es trobin en 

condicions satisfactòries, considerant-se una separació de 25 cm entre els diferents 

exemplars, i s’abonarà al preu corresponent. 

Els preus unitaris de plantació inclouen els següents treballs i operacions; 
 

- La formació del sot i totes les operacions per a deixar-lo completament plantat. 
 

- L’obertura  del  sot,  l’aportació  de  terra  vegetal,  adobat  mineral  amb  adob 

complex 

- La poda de plantació i primeres regades 
 

- La conservació de les plantacions durant el termini de garantia de les obres 
 

- El reg i la poda d’equilibri 
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2.- PODA DE PLANTACIÓ 
 

 
 

El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars anyencs, origina un fort 

desequilibri inicial entre les arrels i la part aèria de la planta. Aquesta última, per tant, 

ha de ser seduïda de la mateixa manera que ho ha estat el sistema radical, per establir la 

proporció adequada i evitar les pèrdues excessives d’aigua per transpiració. 

Aquesta operació pot fer-se i ha de fer-se amb totes les plantes de fulla caduca, però les 

de fulla persistent, singularment les coníferes, no solen suportar-la. El bons vivers la 

realitzen abans de subministrar les plantes, en cas contrari, es durà a terme seguint les 

intruccions de la Direcció d’Obra. 

Les ferides produïdes per la poda o per altres causes, han de ser cobertes amb un màstic 

d’aigua. S’anirà amb compte que sota el màstic no quedi cap tros de teixit no sa i que el 

tall sigui net, i s’evitarà d’usar màstic cicatritzant tocant a empelts no consolidats. 

La poda de plantació no serà d’abonament específic al considerar-se el seu cost inclòs 

dins del preu de plantació corresponent. 

 
 
3.- CONSERVACIÓ DE LES PLANTACIONS 

 

 
 

Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada, 

artigues, excavacions de sots, tractaments filosanitaris, execució de vents i tutors, regs, 

etc., així com la reposició a les plantacions i sembres i quantes cures culturals siguin 

necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades. 

Un cop acabada l’execució de l’obra, el contractista procedirà a la neteja de la zona 

d’obra i zones confrontats, transportant a l’abocador els materials que sobrin o que 

hagin estat rebutjats cobrint les rases, retirant les instal·lacions provisionals, etc. 

La conservació de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament 

directe, ja que el seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 

La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a llur recepció 

definitiva, s’abonarà per mitjà de la partida alçada de “Conservació de plantacions” que 

figuri al Pressupost del Projecte. 

En cas de no existir la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions, 

s’entén que l’import del esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no 

procedint per part de l’Administració a cap mena d’indemnització. Però en cap cas, el 
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Contractista haurà de seguir conservant les plantacions fins a la recepció definitiva de 

les mateixes, ajustant-se en aquest cas, al que estipula el Plec de Clàusules 

Administratives Generals. 

 
3.4.5 Rec gota-gota 

 
 
Aquest tipus de reg serà sempre automatitzat amb programadors. S’utilitzaran en aquells 

casos específics que ho requereixin, s’utilitzaran productes homologats d’ús alimentari 

de la gamma professional. Caldrà sotmetre el sistema amb els seus accessoris a 

l’aprovació dels Serveis Tècnics de Parcs i Jardins. 

La seva connexió a la xarxa es farà amb els accessoris específics per a cada producte 

proveïda amb filtre de molla desmuntable per facilitar la seva neteja, vàlvula reductora 

de pressió, ventosa, vàlvula drenant, etc, i altres accessoris corresponents segons el 

producte. 

La distància entre ells serà la necessària per donar una cobertura de reg, 100% adient al 

tipus de planta que es pretengui regar. 

Els goteros seran auto netejables i auto compensat que assegurin un cabal uniforme al 

llarg de la línia inclòs estant soterrats. 

 
3.4.5.1 Automatització de la xarxa de rec 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

1.  Bypass d’electrovàlvula sectorial 
 

En les instal·lacions de reg per aspersió, difusió, degoteig, micro irrigació, seran 

dotades de bypass sectorial. 

Es tracta d’un sistema d’obertura manual i automàtica dels sectors de reg; resta 

composat per 3 vàlvules d’esfera amb record pla, mascle tipus i compatible, 1 

unitat d’electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs 

intern que suporti pressió de treball de 10 kg/cm2, tipus i compatible, 2 unitats de 

colzes amb rosca M-H de llautó homologats, 2 unitats de tes amb rosca H de 

llautó homologades, 2 unitats d’enllaç mixt mascle de llautó. 

El  diàmetre  de  l’esmentat  bypass,  serà  igual  o  superior  al  diàmetre  de  la 

canonada i es determinarà en el projecte depenent del cabal d’aigua necessària 

per a cada sector. Quan el Bypass resti ubicat a les arquetes, tots els accessoris 
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quedaran alliberats de morter per facilitar el desmuntatge de la totalitat dels 

accessoris. 

Les arquetes esmentades restaran ubicades a 30 cm aproximadament de la vorera 

que separa els camins o les calçades dels parterres on estiguin les zones verdes, 

també  es  poden ubicar  dins o  fora  dels  parterres, sent  obligatori en  el  cas 

d’ubicar-les fora, la col·locació de passamurs seran de dos mides: 42x42x60 cm 

amb tapa de fundició dúctil de 40x40 cm i de 58x58x60 cm amb la tapa de 

fundició dúctil de 60x60 cm. 

Tots els sistemes de muntatge del Bypass d’electrovàlvula caldrà sotmetre’ls a la 

consideració dels Serveis Tècnics de Parcs i Jardins. 

2.  Programadors elèctrics o electrònics 
 

Totes les instal·lacions de reg s’automatitzaran amb programadors electrònics 

electrònics. Seran de tipus professional homologat per Parcs i Jardins: 

Temps de reg de 1 a 999 minuts per estació 
 

- Doble programa A/B 
 

- Programa de 7 dies o de setmanes 
 

- 3 regs diaris mínims 
 

- Arraçament de bomba o vàlvula mestra 
 

- Memòria permanent 
 

- Transformador 24c. Intern i extern 
 

- Caixa de protecció estanca amb tancament de clau. 
 

La instal·lació elèctrica que alimenta al programador estarà protegida per ICPM 
 

de 5ª 
 

La ubicació del programador serà dins d’armaris encastats amb porta metàl·lica, 

caixa metàl·lica tipus enllumenat públic o caixa de doble aïllament adossada a 

paraments, els armaris estaran proveïts de pany. Es connectarà elèctricament a 

una escomesa de titularitat pública, segons el reglament electrònic de  baixa 

tensió i prèvia autorització del Servei Tècnic de Parcs i Jardins. 

Si no es disposa d’una escomesa elèctrica, s’efectuaria la contractació d’una 

específica per al programador de reg, per part de l’ instal·lador complint les 

normatives vigents de la companyia elèctrica i d’acord amb el Serveis Tècnics 

de Parcs i Jardins. 

3.  Programadors Autònoms 
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Aquest programadors només es faran servir en instal·lacions de reg amb un 

màxim de tres estacions o sectors de reg i prèvia consulta amb els Serveis 

Tècnics de Parcs i Jardins. Els programadors autònoms seran de tipus 

professional, homologats per Parcs i Jardins, amb solenoide a impulsos i 

alimentats per piles o bateries amb una autonomia mínima d’un any. 

El segellat dels seus compostos, incloent les piles o bateries permeten el 

funcionament inclòs submergits en l’aigua, el segellat té que permetre la 

substitució de les piles. 

Les funcions de reg seran programades en temps d’un segon a 24 hores i la seva 

freqüència  de  ½  a  7  dies  amb  possibilitat  d’efectuar  3  regs  en  l’interval 

programat,  les  esmentades  programacions  seran  realitzades  mitjançant  el 

comandament de programació via ràdio que serà subministrat per l’ instal·lador. 

Els programador seran actius i compatibles en funció dels models. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

 
 

S’amidaran per unitats total i correctament col·locades s’abonaran al preu corresponent. 
 
 
3.4.5.2 Canalitzacions 

 
3.4.5.2.1 Rases 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

Un cop oberta la  rasa, la qual tindrà unes dimensions mínimes de 20 centímetres 

d’ample i 50 centímetres de fondària fins la generatriu superior del tub, es regularitzarà 

el  fons amb  una base de  sorra, per  a  seient  de  la  canonada de  15 centímetres, a 

continuació es procedirà a la col·locació de la canonada i es recobrirà amb una capa de 

15 centímetres de sorra (sauló), per evitar que qualsevol element (pedres, etc...) toquin 

la canonada, seguidament es procedirà al farcit de les rases. 

Quan  en  una  mateixa  rasa  s’ubiquin  varies  canonades  o  conduccions  elèctriques, 

aquestes estaran separades entre elles en uns 2 centímetres, per facilitar reparacions 

posteriors. 

 
 
RASES DINS DE PARTERRES I PAVIMENTS DE SAULÓ: 
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Les rases dins de parterres es reblaran sense compactar i  deixant la terra amb un 

abombament superior de 10 cm. Si la terra de la rasa dels parterres té una granulometria 

fina, es podrà evitar la protecció de la canonada amb sauló. 

En zones verdes consolidades serà obligat obrir les rases amb rasadores d’espasa de fins 

a 20 cm d’amplada o manualment. 

Les rases fetes sobre paviment de sauló es reblaran amb sauló en tongades de 20 cm 

piconades al 95% PM. 

Quan  en  una  mateixa  rasa  s’ubiquin  varies  canonades  o  conduccions  elèctriques, 

aquestes estaran separades entre elles en uns 5 centímetres, per facilitar reparacions 

posteriors. 

 
 
RASES EN PASSOS DE CALÇADES, VORERES I PAVIMENTS ESPECIALS: 

S’efectuaran segons el disposat en les ordenances d’obres i instal·lacions de Serveis en 

domini públic municipal de l’Ajuntament. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

 
 

Les rases s’amidaran per metres lineals reals i correctament construïda deduint els 

excessos sobre el projecte i s’abonaran al preu corresponent. 

 
3.4.5.2.2 Arquetes 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

ARQUETES PER A LA UBICACIÓ DE VÀLVULES I BYPASS 

D’ELECTROVÀLVULES SECTORIALS: 

Les dimensions de les arquetes seran de 42x42x60 i 58x58x60cm, de llum, estarà 

formada per una solera de maó recolzada en un botzinejat de grava de 30 cm per 

drenatge, sobre el que es recolzarà un muret de 15 cm de gruix construït per totxana 

deixant-la penjada per recolzament de marc i tapa de fundició dúctil, amb l’anagrama de 

reg de Parcs i Jardins. 

L’interior de l’arqueta anirà enfosquit amb morter 1 i 3. Es disposaran passamurs amb 

canonada de pvc amb un diàmetre doble al de la canonada a instal·lar lleuger de 15 cm 

de llargada i amb filgança de 10 mm. Que es farà amb màstic plàstic. 
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ARQUETA COMPTADOR D’AIGUA: 
 

Les dimensions de les arquetes dels comptadors vindran determinades per el cabal 

determinat en el projecte, i complint les normatives vigents de la Societat General 

d’Aigües de Barcelona. 

La tapa serà de planxa estriada, galvanitzada i de 5 mm de gruix com a mínim, aquesta 

serà fixada en els laterals del marc mitjançant perns amb tirador empotrat quedant 

allisada amb el paviment. 

Les esmentades tapes tindran la mateixa amplada que l’arqueta i la seva longitud no serà 

superior a 60 cm i col·locant  per sota d’aquestes i en les unions en reforç d’UPN de 

60x30 mm, que pugui ser extraible, a la fi que l’arqueta no tingui cap obstacle a l’hora 

de fer reparacions. També cal fer un repartiment proporcional de les tapes que formin 

l’arqueta. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

 
 

Les arquetes s’amidaran per unitats completa i correctament acabades. 
 
 
3.4.6 Elements de mobiliari urbà 

 
3.4.6.1 Banc 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

Els bancs a disposar seran el model CUATRO, de 3 metres de longitud. L’alçada de 

seient serà de 800 mm i de respatller de 440 mm. 

Es col·locarà ancorat al terra amb perns cecs en 6 daus de formigó HM-15 de 30x30x30 

cm. 

Comprèn el subministrament i col·locació del banc, incloent la formació de 6 daus de 

formigó de HM-15 de 30x30x30 cm. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

 
 

S’amidaran per unitats totals i correctament col·locades s’abonaran al preu 

corresponent. 
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3.4.6.2 Paperera 
 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

Al present projecte es disposarà de papereres trabucables de 45 cm de circumferència, 

de planxa pintada d’1 mm de gruix amb la base perforada i la vora arrodonida. 

Es col·locaran ancorades amb dos daus de formigó HM-15 de 30x30x30 cm. 
 

Comprèn el subministrament i col·locació de paperera, incloent la formació de 2 daus de 

formigó de HM-15 de 30x30x30 cm. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

 
 

S’amidaran per unitats totals i correctament col·locades s’abonaran al preu 

corresponent. 

 
3.4.7 Senyali tzació 

 
3.4.7.1 Senyalització vertical 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 

 
 

Comprèn l’adquisició de cartells de xapa d’acer, estructures per a pòrtics i banderoles 

galvanitzades, cartells d’alumini extrusionat, senyals reflexius i pal metàl·lics. 

Durant d’execució de les obres s’obtindran les distàncies que s’han de reflectir als 

cartells atenent així a eventuals modificacions a les carreteres sobre les que aquelles 

s’han de mesurar. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 

 

 
 

A efectes d’amidament i abonament s’estableixen els següents criteris: 
 

-    Els senyals s’abonaran per unitat amb arranjament al seu tipus. Aquest preu 

inclou els elements de fixació al pal. Els pals com els seus corresponents 

fonaments, inclosa l’excavació, s’abonaran per unitat, segons els tipus 

corresponents. 

-    Els cartells s’abonaran per unitat amb arranjament al seu tipus. Aquest preu 
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inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació i sustentació al pal. 

Els pals com els seus corresponents fonaments, inclosa l’excavació, s’abonaran 

per unitat, segons el tipus corresponents. 

-    Els  pòrtics i  banderoles per  a  sustentació de  cartells  s’abonaran per  unitat, 

inclosos l’excavació i els fonaments, col·locats en obra. 

-    Els cartells informatius de principi i final d’obra i els pannells direccionals i de 

desviament provisional, es mesuraran i abonaran en el cas que correspongui per 

unitat de cartell complert col·locat en obra. 
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Els senyals verticals que calgui retirar o desplaçar s’abonaran als preus corresponents 

que figuren en el Quadre de Preus. 

 
3.4.7.2 Senyalització horitzontal 

 
 
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 

DEFINICIÓ: 
 

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 
 

- Marques transversals 
 

- Marques superficials 
 

S'han considerat els tipus de marques següents: 
 

- Reflectants 
 

- No reflectants 
 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
 

- Vials públics 
 

- Vials privats 
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 

- Replanteig 
 

- Neteja i acondicionament del paviment 
 

- Aplicació de la pintura 
 

- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 

 

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
 

La pel.lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni 

desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 

Les coordenades cromàtiques han d’estar dins del polígon definits pels vèrtex indicats a 

la taula següent (UNE EN-1346): 

+-------------------------------------------------- ----------+ 
 

¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 
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¦-------------------------------------------------- ----------¦  

 

¦ X ¦ 0,355 ¦ 0,305 ¦ 0,285 ¦ 0,335 ¦  
 

¦-------------------------------------------------- ----------¦  
 

¦ Y ¦ 0,355 ¦ 0,305 ¦ 0,325 ¦ 0,375 ¦  
 

+-------------------------------------------------- ----------+  
 

 
 
Dosificació de pintura.......................................................................................... 720 g/m2 

 

Factor de luminància (Marques color blanc) (UNE EN-1346): 
 

- Sobre paviment bituminòs .............................................................................. >= 0,30 
 

- Sobre paviment formigó ................................................................................. >= 0,40 
 

Resistència a la relliscada (SRT: Skid Resistence Tester, UNE EN-1346)) .. >= 0,45 SRT 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig .........................................................................................................± 3 cm 
 

- Dosificació de pintura i microesferes ................................................................... - 0% 
 

........................................................................ + 12% 
 
 
 
MARQUES REFLECTANTS: 

 

Dosificació de microesferes de vidre................................................................... 480 g/m2 
 

Coeficient lluminància retroreflexada (RI) (UNE EN-1346): 
 

- Als 30 dies ..................................................................................... >= 300 mcd/m2.lx 
 

- Als 180 dies ................................................................................... >= 160 mcd/m2.lx 
 

- Als 365 dies ................................................................................... >= 100 mcd/m2.lx 
 
 
 
CARRETERES: 

 

Visibilitat nocturna (UNE 135-200/1) ................................................... >= 150 mcd/lx m2 
 

Visibilitat diürna (UNE 135-200/1): 
 

- Color blanc ............................................................................................................0,30 
 

- Color groc..............................................................................................................0,20 
 

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) .................................................1,7 
 

Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) ........................................................... >= 0,45 
 
 
 
CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIÓ 

 

 
 

No es pot treballar amb temperatures inferiors a 10°C o vents superiors a 40 km/h. 
 

Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del 
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trànsit i les senyalitzacions auxiliars. 

 

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i 

seca. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni 

reaccions alcalines. 

La superfície d’aplicació ha de ser rugosa, per facilitar l’adherència de la pintura, si la 

superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha 

de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, 

utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, i la D.F. l'ha d'aprovar. 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 

En zones de trànsit, es senyalitzarà convenientment la zona afectada per les obres. La 

senyalització ha de complir la norma 8.3-IC. 

 
 
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
 

m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la 

faixa al terreny. 

Aquesta  partida  inclou  les  operacions  auxiliars  de  neteja  i  acondicionament  del 

paviment a pintar. 

 
 
MARQUES SUPERFICIALS: 

 

m2  de  superfície pintada, d'acord  amb  les  especificacions de  la  D.T.,  mesurant la 

superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada. 

Aquesta  partida  inclou  les  operacions  auxiliars  de  neteja  i  acondicionament  del 

paviment a pintar. 
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CAPÍTOL IV: CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS I 
L’EXECUCIÓ DE LES INSTAL•LACIONS 

 
 

4.1.     INSTAL•LACIÓ DE FONTANERIA 
 
 
4.1.1.  Consideracions Generals 

 
 
Els materials, sistemes i execució del muntatge haurà de ajustar-se a les normes oficials 

d'obligat compliment. 

En aquells casos en què no hagi contradicció amb la normativa oficial i mentre la 

Direcció d’Obra no digui el contrari, el Contractista haurà d'ajustar-se a la normativa 

DIN. 

Si durant el període transcorregut entre la signatura del Contracte i la recepció 

provisional de la instal•lació fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, 

modificant o completant les actuals de manera que afectessin total o parcialment la 

instal•lació, el Contractista estarà obligat a l'adequació de la instal•lació per al seu 

compliment i ho comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra a fi de que aquesta adopti 

les mesures que consideri procedents. 

Hauran de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, normatives i 

recomanacions, 

 
 
•          Documento Básico HS Salubridad per al suministre d’aigua 

 

•          Normas Tecnológicas del Ministerio de Vivienda. 
 

•          Serà obligatori davant de la Direcció d’Obra, mesurar la pressió de la xarxa 

d'aigua sanitària i, en el cas de que superi els 4 kp/cm², serà preceptiu el col•locar una 

vàlvula reguladora, ajustada a 3 kp/cm² en l'entrada general, encara que no s'hagi grafiat 

en els Plànols. 

 
 
4.1.2.  Canonades d’acer Galvanitzades 

 
MATERIAL I DIMENSIONS 

 
 

Per a diàmetres nominals (DN) iguals o inferiors a 150 mm s'utilitzarà preceptivament 

canonada d'acer estirat sense soldadura, classe galvanitzada, norma DIN 2440/61. 

Les corbes seran, excepte casos especials, de classe constructiva 3D i les dimensions 

d'acord a la norma DIN 2605. 
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Per  a  diàmetres  nominals  iguals  o  superiors a  175  mm  s'utilitzarà  preceptivament 

canonada d'acer estirat sense soldadura, DIN 2448/61. 

En tots els casos el material de fabricació serà acer St 35, segons denominació DIN 
 

17006 i complirà estrictament les condicions tècniques de qualitat, assaig, composició 

química, dimensions y toleràncies indicades en la norma DIN 1629 (full 3). 

 
 
DIMENSIONS DELS TUBS SEGONS DIN 2440/61 I DE LES CORBES DIN 2605 

 

CLASSE 3D 
 
 

 
Diàmetre nominal 
m/m   Polsades  

Diàmetr 
e 

Ext. 
m/m  

 

Diàmetr 
e 

Int.  m/m  

 
Gruix 
m/m  

 
Pes 

kg/m  

 

Radi mig 
aprox. 
corba  

10 
15 
20 

3/8 
½ 
¾ 

17,2 
21,3 
26,9 

12,5 
16,0 
21,6 

2,35 
2,65 
2,65 

0,852 
1,220 
1,580 

15 
23 
30 

25 
32 
40 
50 

1 
1 ¼ 
1 ½ 

2 

33,7 
42,4 
48,3 
60,3 

27,2 
35,9 
41,8 
53,0 

3,25 
3,25 
3,25 
3,65 

2,440 
3,140 
3,610 
5,100 

38 
48 
60 
75 

65 
80 
90 

100 

2 ½ 
3 

3 ½ 
4 

76,1 
88,9 

101,6 
114,3 

68,8 
80,8 
93,5 

105,3 

3,65 
4,05 
4,05 
4,50 

6,510 
8,470 
9,720 
12,180 

98 
120 
135 
150 

125 
150 

5 
6 

139,7 
161,1 

130,0 
155,4 

4,85 
4,85 

16,200 
19,200 

188 
225 

 

 

Les canonades, les unions de les quals hagin de ser únicament amb accessoris roscats 

(es permetran fins a DN 100), hauran de subministrar-se a obra galvanitzades. Per 

contra, les canonades les unions de les quals (inclòs parcialment) hagin de ser per 

soldadura, hauran de subministrar-se a obra en classe negra i com a tal realitzar el 

muntatge. Es desmuntaran posteriorment, es galvanitzaran al bany els diferents trams i 

es tornaran a muntar. 

 
 
No serà admesa cap tipus de soldadura realitzada sobre parts prèviament galvanitzades. 

Es prescriu, com a norma general, l'execució de soldadures sobre canonada negra i, en 

tots  els  casos,  el  galvanitzat  serà  posterior  a  la  realització  de  tota  soldadura  o 

escalfament de la canonada per sobre dels 150 graus. 

 
 
A requeriment de la Direcció d’Obra, el Contractista haurà de presentar un certificat del 
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fabricant, acreditatiu que la canonada indicada respon a les característiques exigides. 

S'hi indicarà explícitament el número de la comanda, l'empresa compradora, la data i el 

lloc de lliurament. 

 
 
UNIONS 

 
Les unions entre els diferents trams de canonada amb altres elements (corbes, colzes, 

derivacions, etc.) podran ser, per a diàmetres nominals iguals o inferiors a 100 mm, 

mitjançant accessoris forjats roscats, galvanitzats al bany, regularitzant els extrems de la 

canonada, mecanitzant-la, raspallant i  protegint contra la  corrosió la  zona roscada. 

Sempre que no s'indiqui específicament, les unions seran per brides. 

 
 
No serà admès el doblegat de canonades galvanitzades. 

 
 
 
Les unions entre les diferents parts de les canonades per a diàmetres nominals superiors 

a 100 mm seran preceptivament per soldadura, realitzada sobre canonada classe negra, 

xamfranant prèviament els cantells a unir. 

 
 
Els trams de canonada soldada de la forma indicada, es limitarà en les seves dimensions 

en funció de les possibilitats de muntatge i desmuntatge, del transport i del seu posterior 

galvanitzat. 

 
 
Les unions entre els trams executats de la forma indicada en el paràgraf anterior seran 

preceptivament per brides, que seran soldades prèviament al galvanitzat del conjunt. 

En el cas d'unions roscades amb elements que hagin de desmuntar-se (vàlvules, etc.) 
 

s'intercalaran en ambdós extrems enllaços forjats, de junta cònica. 
 
 
 
Totes  les  brides  seran  en  general  PN-16, amb  excepció  del  cas  de  connexió amb 

elements amb brides d'una PN superior, en el qual cas, les brides a muntar del costat de 

la canonada, seran de la mateixa PN que les de l'element en qüestió. 

 
 
Els cargols seran cadmiats i s'ajustaran en el seu diàmetre, longitud i característiques a 

la norma DIN 2559. Les juntes entre brides s'ajustaran a la norma DIN 2690 per als 

diàmetres nominals i PN requerits i seran de procedència Klingerit original. 
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PROVES 
 
Tota la xarxa de canonades serà provada a una pressió mínima de 1,5 vegades la pressió 

nominal, amb un mínim de 15 kp/cm². La durada mínima de les proves serà de 5 hores i 

no serà apreciada la més mínima fuita. 

Les proves de pressió es realitzaran prèviament a qualsevol treball de protecció de la 

xarxa de canonades. 

En els casos en què, intercalats en la xarxa existeixin elements la pressió de prova dels 

quals sigui inferior a la xarxa general, la prova de pressió es realitzarà per trams, aïllant 

o desmuntant els esmentats elements. Posteriorment es realitzarà una altra sessió de 

proves a la màxima pressió d'assaig admesa pels elements que foren desmuntats o 

aïllats. 

 
 
No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades mentre no 

existeixi, per escrit, la conformitat de la Direcció d’Obra. 

 
 
PROTECCIÓ 

 
Es prestarà especial atenció a les xarxes de canonades mixtes, acer galvanitzat- coure, 

adoptant les mesures pertinents per a evitar la corrosió galvànica. 

Com a norma general i sense exclusió de les accions específiques a les que hagués lloc 

en cada cas particular, es mantindran els següents criteris. 

a)        Els trams de canonada galvanitzada hauran de precedir als trams de canonada de 

coure, segons el sentit del flux. 

b)        En els punts d'unió de canonades de qualitats diferents i, particularment, en els 

casos d'acer galvanitzat-coure, s'intercalaran maniguets no conductors. 

c)        Els trams de canonada enterrats hauran d'aïllar-se elèctricament del terreny. 
 

En els trams de canonada que hagin d'empotrar-se no s'admetrà el contacte directe entre 

la superfície exterior de la canonada i els components de l'obra. Tindrà, per tant, que 

protegir-se amb tela asfàltica soldada al foc, formant camera estanca i permetent la 

lliure dilatació del tub. 

 
 
L'import de les proteccions indicades, en el cas de no figurar expressament en la relació 

de materials, es considerarà inclòs en el de la canonada. 
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CONNEXIONS ELÀSTIQUES 
 
S'hi instal•laran tants jocs d'antivibradors o connexions elàstiques, de la pressió nominal 

de servei, com sigui necessari per aconseguir que cap element transmeti vibracions a la 

xarxa de canonades, ni aquesta a la resta d'elements de la instal•lació o construcció. 

Encara que en la relació de materials no s'hi trobin específicament indicats, el seu 

import es considerarà inclòs en el de la canonada. 

 
 
SUPORTS I SUSPENSIONS 

 
Tots els elements i peces de suspensió seran galvanitzats al bany i els cargols i varilles 

roscades cadmiades. Allò que s'indiqui que ha de ser soldat en obra, es protegirà amb 

una mà de pintura anticorrosiva i dues d'esmalt de protecció, tot realitzat de forma 

correcta. 

 
 
Les suspensions seran amb perfil omega subjectats a l'obra amb tacs tipus spit-roc o 

similar, femelles, contrafemelles i pont desllisant. 

En  els  punts  en  què  sigui  necessari,  es  col•locaran  suspensions  autotensants  que 

permetin la lliure dilatació de la canonada mantenint la seva tensió de treball. 

Encara que en la relació de materials no s'hi trobin expressament indicats el seu import 

es considerarà inclòs en el de la canonada. 

Les distàncies màximes entre suports seran, 
 
 
 

 
Diàmetre nominal Trams verticals Trams horitzontals 

Fins a 15 1,5 m 2,5 m 
20 - 32 2,0 m 3,0 m 
32 - 80 3,0 m 4,0 m 

80 - 125 3,5 m 5,0 m 
125 - 175 4,0 m 5,0 m 

Major de 175 4,5 m 5,0 m 
 
PASSAMURS 

 
 

En els passos dels forjats, murs, envans i en general en qualsevol element constructiu, es 

col•locaran passatubs d'acer galvanitzat al bany, de diàmetre suficient per a contenir la 

canonada i proteccions de llana mineral de 25 mm de gruix i d'una densitat de 80 kg/m³. 
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El conjunt contratub - protecció de llana mineral tindrà que sobresortir 100 mm a 

ambdós costats del parament travessat. Es disposaran, així mateix, en cada costat del 

forjat, mur o envà travessat els corresponents tapajunts, preferentment del mateix 

material. 

 
 
Totes les perforacions per al pas d’instal•lacions a través de forjats o murs hauran de 

realitzar-se mitjançant broca, no admetent-se en cap cas mètodes percutius que facin 

malbé l'estructura més d'allò absolutament necessari. Hauran d'emprar-se perforadores 

tipus Hilti o similar. 

 
 
MUNTATGE 

 
El muntatge tindrà que ser realitzat per personal qualificat que vigilarà tant l'aspecte 

funcional com l'estètic, segons la correcta pràctica de l'ofici. 

La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés als elements i 

aparells que requereixin inspecció periòdica o manteniment. Haurà de ser possible un 

còmode desmuntatge per la reparació o eventual substitució de qualsevol part. 

La decisió de la Direcció d’Obra serà definitiva per a l'acceptació del muntatge. 
 
 
 
Prèviament a la posta en servei total o parcial de la instal•lació, inclòs per a efectuar 

proves, haurà de procedir-se a un buidat i neteja de la xarxa de canonades afectada a fi 

de retirar del seu interior tots els residus i brutícia que hagi pogut quedar durant el 

muntatge (escantells de soldadura, raspadures, etc.). 

 
 
Per a això es desmuntaran aquells elements o  accessoris que puguin retenir-la. Es 

prendran especials precaucions en el cas d'elements mòbils (bombes, vàlvules 

motoritzades, etc.), protegint-los con malles metàl•liques en les seves connexions, les 

quals seran retirades una vegada realitzada la neteja. 

 
 
Si es produís alguna avaria, inclòs transcorregut el període de garantia, per alguna de les 

causes esmentades, l'import de la reparació o substitució de l'element deteriorat serà a 

càrrec del Contractista. 

 
 
Per a evitar la introducció d'elements estranys en la xarxa de canonades, finalitzada la 
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jornada de treball hauran d'obturar-se convenientment els extrems que quedin oberts. 

 

Si la interrupció dels treballs hagués de superar els tres dies, l'esmentada obturació 

haurà de realitzar-se preceptivament mitjançant tap forjat roscat o brida soldada i 

contrabrida cega. 

 
 
Tota l'estesa horitzontal de la xarxa haurà de ser realitzada amb una pendent mínima del 

 

0,5 %. 
 

La instal•lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses 

d'aire mitjançant la col•locació de tants punts de purga i desaire com sigui necessari i 

permetent el drenatge total de tots els circuits. 

 
 
El  muntatge  de  tota  la  canonada  haurà  d'executar-se segons  les  indicacions  de  la 

Direcció d’Obra, considerant que el conjunt de canonades horitzontal haurà de quedar 

alineat per la part superior i que el conjunt vertical ha de quedar alineat a l'eix. 

Les esteses de canonades, mentre no es digui el contrari, es disposaran paral•leles o 

perpendiculars entre sí i en les dues direccions ortogonals de l'estructura dels locals per 

on discorreixen. 

 
4.1.3.  Canonades de Coure 

 
MATERIAL I DIMENSIONS 

 
Les canonades es definiran pels seus diàmetres interior i exterior o bé per l'interior i el 

gruix de la paret, expressats en mm, ajustant-se a la norma UNE 37.116 per a tubs 

estirats sense soldadura. 

• Toleràncies, fins a 30 mm, diàmetre exterior ± 0,15 mm 
 

• Tolerància de gruix, ± 10 % 
 

• Tolerància en rectitud, fletxa màxima per a tubs durs de 2 mm/m. 
 

• Tolerància d'ovalació, serà del 1% tan sols aplicable en tubs de gruix menor al 3 
 

% del valor del diàmetre exterior. 
 

El coure serà de primera qualitat, amb una puresa mínima del 99,75 % i una densitat de 
 

8,88 gr/cm³. 
 

Els tubs seran cilíndrics, de gruix constant i les superfícies interior i exterior seran llises 

i sense ratlles, taques, bufadores, caletes, escòries, picadures o plecs. 

Es permetran defectes que afectin al gruix en menys de 1/10. 
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Serà rebutjat tot tub amb senyals d'haver estat llimat, tant en parets rectes com en 

corbes. 

 

Les pressions inferiors a ruptura, per a tubs ordinaris de dimensions corrents i coure 

semidur no seran inferiors als següents valors, 
 
 

TUB PRESSIÓ 
Tubs de 10 x 12 mm 537 kp/mm² 
Tubs de 12 x 14 mm 480 kp/mm² 
Tubs de 16 x 18 mm 450 kp/mm² 
Tubs de 20 x 22 mm 400 kp/mm² 
Tubs de 26 x 28 mm 310 kp/mm² 

 

 

Els tubs de coure, un cop plens de colofònia, hauran de poder ser doblats amb un 

mandril de diàmetre 3 vegades superior al del tub sense esquerdar-se. 

En general els tubs seran de classe M, qualitat semidura. No s'admetrà el coure recuit. 

UNIONS 

 
Els tubs estaran units mitjançant maniguets amb soldadura capil•lar, previ decapat de les 

parts  a  soldar.  També  poden unir-se per  encaix  dels tubs matriciats  i  ajustats per 

soldadura capil•lar. 
 
 
Els maniguets i accessoris seran d'al•leació de coure. La soldadura capil•lar coure-coure 

(groc), serà del tipus fort (al•leació amb el  50 % de coure com a  mínim i  sense 

metal•loides, alumini, mercuri i antimoni; punt de fusió màxim 850 graus C). 

Corbes i canvi de direcció 
 
 
Per a la realització de corbes, bifurcacions, derivacions i canvis de direcció s'utilitzaran 

peces de coure de les mateixes característiques, pel que fa a la qualitat i dimensions, que 

les especificades respecte a les canonades. 
 
 
PROVES 

 
Les mateixes especificacions que per a les canonades galvanitzades d'acer. 

 
 
AÏLLAMENT  

 
Els tubs empotrats a l'obra seran aïllats de la mateixa per a permetre la lliure dilatació. 
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CONNEXIONS ELÀSTIQUES 

 
Les mateixes especificacions que per a les canonades galvanitzades d'acer. 

 
 
SUPORTS I SUSPENSIONS 

 
Tots els elements suspensors hauran de poder suportar la canonada plena del fluid que 

transporten, amb un factor de sobrecàrrega de 5 vegades el pes màxim, sense que 

existeixin pandeigs o  moviments  innecessaris, així  com  tampoc interferències amb 

altres instal•lacions. 

Els suports es distanciaran els següents valors, 
 
 

TUB SUPORTS DISTÀNCIA MAX. 
DN (mm) Tipus Metall en cont. TR. HOR. TR. VERT. 

 

15 Abraçadora 
o pinça (1) 

Llautó o coure o 
acer galv. (2) 

 

1,0 
 

1,5 
 

15-25 Abraçadora 
o pinça (1) 

Llautó o coure o 
acer galv. (2) 

 

1,5 
 

2,0 
 

25-40 Abraçadora 
o pinça (1) 

Llautó o coure o 
acer galv. (2) 

 

2,5 
 

3,0 
 

 

S'admetrà la pinsa metàl•lica només per a interiors. En canvis de direcció i extrems de 

canonada, les subjeccions seran amb abraçadora. 

(2) Entre el tub de coure i l'abraçadora de ferro galvanitzat ha d'intercalar-se 

una protecció aïllant, tipus cinta adhesiva o similar. 

Qualsevol  tipus  de  suport  necessari  en  tota  instal•lació,  inclourà  cadiretes,  brides, 

rodets, angulars o qualsevol element necessari per a completar la subjecció o suspensió. 

El Contractista s'abstindrà en absolut de subjectar els suports o penjadors en formigó 

pretesat, falsos sostres, canonades d'altres instal•lacions, conductes, etc., sempre que no 

tingui la aprovació explícita de la Direcció d’Obra. 

 
 
PASSAMURS 
Les especificacions seran les mateixes que per a les canonades galvanitzades. 

 
 
 
MUNTATGE 

 
La  instal•lació  es  plantejarà  en  muntatge  superficial  amb  tub  de  coure,  menys  a 

l’interior del sanitari on es realitzarà encastada en tub de coure convenientment protegit 

mitjançant tub de PVC corrugat. Es posarà especial cura en aïllar elèctricament les 

zones de contacte entre les abraçadores de muntatge i el tub de coure per tal d’evitar 
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corrosions d’origen electrogalvànic. 

 

A l’entrada de cada local humit es col•locarà una vàlvula de pas de bola d’un quart de 

volta, encastada i amb floró i maneta cromats. 

 
 
4.1.6.  Proves i Assaigs de la Instal•lació 

 
GENERALS 

 
El Contractista garantirà, després de l'acabament dels treballs, que tots els sistemes 

estan en perfectes condicions de funcionament, d'acord amb tots els termes legals i 

restriccions i de conformitat amb la millor pràctica. 

 
 
Aquelles instal•lacions, les proves i assaigs de les quals estiguin legalitzats pel Ministeri 

d'Indústria o altre organisme oficial, es faran d'acord amb aquestes normes. 

Les canonades que han d'anar encastades o tapades seran assajades abans que quedin 

ocultes. El  Contractista subministrarà l'equip i  aparells  necessaris per  als  assaigs i 

inspeccions. 

 
 
Les comprovacions generals seran les següents, 

 

•          Examen visual. 
 

•          Comprovació de dimensions, gruixos i rectitud. 
 

•          Proves d'estanquitat. 
 
 
 
DE LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 

 
Definides anteriorment per a cada tipus de conducte. 

 
 
 
DE LA XARXA D'EVACUACIÓ 

 
Els  assaigs  de  la  xarxa d'evacuació  es  realitzaran  després de  col•locades totes  les 

canonades i abans de rematar els murs, sostres i paviments per on hagin de passar o anar 

encastades les canonades. 
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Com a mínim es farà una de les següents proves, 

a l'aigua, a l'aire, a les olors o al fum. 

 
 
Prova d'aigua 

 
 
 
Es realitzarà emplenant d'aigua tota la canonada de descàrrega i ventilació i comprovant 

que el nivell es mantingui constant. 

Per a efectuar l'assaig es taparan prèviament totes les boques i obertures del tubs. 
 

La pressió a què estarà l'aigua no ha de ser inferior a 5 m.c.a. ni superior a 15 m.c.a. 
 

Si la xarxa és molt extensa convindrà provar-la per trams durant l'execució, sense que 

quedi exclosa la prova completa de tota la xarxa. 

 
 
Prova d'aire 

 
 
 
Es tancaran totes les boques i s'hi introduirà aire a una pressió equivalent a 3 o 4 m.c.a. 

Un manòmetre col•locat en un tub de la xarxa indicarà si hi ha alguna fuita. 

Quan es detecti alguna fuita i no es vegi fàcilment, s'aplicarà aigua amb sabó en les 

zones on es sospiti que s'hi pot produir. 

Durant la prova els sifons hauran d'estar buits i obturats. 

Prova d'olors 

S'utilitzarà oli de menta o un altre que produeixi una olor forta. 

Durant la prova tots els orificis hauran d'estar hermèticament tancats. 

En la base de la columna en la que es realitzi l'assaig es buidaran 30 grams d'oli de 

menta i 4 o 5 litres d'aigua bullint per cada 10 m de longitud de columna. 

L'extrem superior de la columna es deixarà obert i es tancarà hermèticament després de 

percebre l'olor. 

Durant la prova els sifons hauran d'estar buits i obturats. 

Prova de fum 

S'haurà col•locat oli mineral en la base de la columna i es cremarà; la columna es taparà 

quan el fum que es produeixi arribi a la part superior de la columna. Si existeix alguna 
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fuita, l'olor i el fum acusarà la zona on es produeix la fuita. 

 

Es aconsellable per a aquesta prova d'utilitzar una màquina productora de fum i omplir 

la xarxa amb fum a una pressió de 3 a 4 m.c.a. Si no hi ha fuites de fum i les tanques 

hidràuliques dels sifons no cedeixen durant 15 minuts, la qual cosa es nota per les 

fluctuacions de la pressió de la màquina, s'admet que la xarxa és impermeable al pas 

d'aire i gasos. 

 
 
DELS APARELLS SANITARIS 

 
Per a aquests assaigs se seguiran les "Recomendaciones de Fontanería y Saneamiento 

del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento". 

 
 
Ceràmica sanitària 

 

Es faran assaigs de  resistència a  variacions de  temperatura, duresa de  l'esmalt, de 

continuïtat de la capa d'esmalt, d'absorció i de resistència als àcids. 

 
 
Assaigs de la porcellana 

 

Es faran assaigs de duresa, absorció, quartejament i resistència als àcids. 
 
 
 
Aixetes sanitàries 

 

Es sotmetran a assagis d'estanquitat, durabilitat, cabal i sorolls. 
 
 
 
Muntatge 

 

Una vegada hagin estat col•locats tots els aparells i s'hagin efectuat totes les connexions, 

s'assajarà el sistema complet de desguàs, ventilació i sistemes d'aigua. 

Les  reparacions  de  les  canonades  i  accessoris  defectuosos  es  faran  sempre  amb 

materials nous. 

 
 
4.2. INSTAL•LACIÓ D’ELECTRICITAT 

 
4.2.1.  Consideracions Generals 

 
Les mateixes que per a les instal•lacions de fontaneria, a excepció dels reglaments, 

normativa i recomanacions a tenir particularment en compte, que en aquest cas son, 

• Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda. 
 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de 
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agosto de 2002 y sus Instrucciones Complementarias ITC-BT. 

 
 
 
4.2.2. Conductes 

 
TRAÇAT 

 
Les canalitzacions es realitzaran en muntatge superficial amb tub metàl•lic d’acer 

galvanitzat tipus Mètric. La unió entre conductes i els diferents elements de la 

instal•lació es resoldrà amb maniguets metàl•lics amb rosca i contrarosca per un costat i 

endollables en el tub per l’altre. En les canalitzacions verticals s’instal•laran tallafocs a 

60 cm d’alçada (vàlid també per a les canalitzacions d’altres instal•lacions). 
 

Els mecanismes seran de superfície i estancs en la zona d’aparcament i estaran situats 

segons s’indica en els Plànols i muntats a una alçada de 1,50 m. En la zona de serveis i 

cabina de control seran encastats. 

 
 
La traça de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral•leles a les 

verticals i horitzontals que limiten el local en el què s'efectua la instal•lació. 

La traça per a paraments verticals es farà seguint línies paral•leles a les verticals i 

horitzontals; aquestes es disposaran a 50 cm com a màxim de paviments i sostres i les 

verticals a una distància dels angles o cantonades no superior a 20 cm. En ambdós casos 

a una distància mínima de 3 cm de qualsevol altra canalització. 

 
 
Es  disposaran  els  registres  convenients  per  a  la  fàcil  introducció  i  retirada  dels 

conductors en els tubs després de col•locats. 

En trams rectes hi haurà un registre cada 15 m com a màxim. També n'hi haurà un cada 

dues corbes en angle recte. 

 
 
Prèviament als treballs, es marcarà exteriorment la traça dels tubs i la situació de caixes 

de registre, derivació, connexió i mecanismes, per a què sigui aprovat per la Direcció 

d’Obra, la qual establirà les normes complementàries precises pel que fa a la traça. 

Es convenient disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una alçada de 2,10 

m com a mínim, sobre el paviment, a fi de protegir-los de eventuals danys mecànics. 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb d'altres no elèctriques, es 

disposaran de forma que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una 

distància de, com a mínim, 3 cm. 
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Les canalitzacions elèctriques no se situaran paral•lelament per sota d'altres 

canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions, a no ser que s'adoptin les 

disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes 

d'aquestes condensacions. 

 
 
Les canalitzacions elèctriques i no elèctriques només podran anar en un mateix canal 

buit en la construcció, quan es compleixin, a la vegada, les següents condicions. 

La protecció de contactes indirectes estigui assegurada tal com s'indica en la Instrucció 

ITC-BT 24, considerant les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl•liques, com 

elements conductors. 

 
 
Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles 

perills que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions i especialment es tindrà 

en  compte  l'elevació  de  la  temperatura,  les  condensacions,  les  inundacions,  les 

corrosions i les explosions. 

 
 
EXECUCIÓ DE LA INSTAL•LACIÓ 

 
Els tubs s'uniran entre sí mitjançant accessoris adequats a la seva classe, que assegurin 

la continuïtat de la protecció que proporcionin als conductors. 

Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser encaixats entre sí en calent, 

recobrir la connexió amb una cola especial, quan es desitgi una unió estanca. 

Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 

inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub són els que 

s'indiquen en la taula següent. 
 
 

 

DN (mm) Radi mínim de curvatura 
(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) 

16 135 120 90 75 80 
20 170 150 105 95 100 
25 200 175 115 100 110 
32 225 200 140 125 130 
40 250 225 175 150 165 

4850 300 250 220 190 210 
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(1) Tubs metàl•lics rígids blindats. 

 

(2)                  Tubs metàl•lics rígids blindats, amb aïllament interior. 

(3)                  Tubs metàl•lics rígids normals, amb aïllament interior. 

(4)                  Tubs aïllants rígids normals. 

(5) Tubs aïllants flexibles normals. 
 

(6) Tubs metàl•lics flexibles normals, amb/sense aïllament interior. 

(7) Tubs metàl•lics flexibles blindats, amb/sense aïllament interior. 

 
 
Per a corbar tubs metàl•lics rígids blindats amb o sense aïllament interior, s'empraran 

útils apropiats al diàmetre dels tubs. Els tubs metàl•lics rígids normals amb aïllament 

interior de diàmetre nominal fins a 32 mm es corbaran practicant, amb tenalles 

adequades, el nombre de plecs necessaris al diàmetre de la corba. Quan aquesta sigui de 

90 graus i per al radi mínim de curvatura assenyalat en la taula anterior, el nombre 
 

mínim de plecs serà el que s'indica a continuació, 
 
 

DN (mm) nº de plecs Distància plecs (mm) 
16 
20 
25 
32 

25 ± 5 
25 ± 5 
30 ± 5 
30 ± 5 

8,0 
8,0 
8,0 
8,0 

 

 

El nombre de corbes en angle recte, situades entre dos registres consecutius no serà 

superior a  3.  Els  conductors s'allotjaran  en  els  tubs  una  vegada  aquests  han  estat 

col•locats. 

 
 
Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 

conductors en els tubs o servir al mateix temps com a caixes de connexió i derivació. 

A fi que l'aïllament dels conductors no pugui ser destruït degut al seu fregament amb els 

cantells lliures dels tubs, els seus extrems, quan siguin metàl•lics i penetrin en una caixa 

de connexió o aparell, estaran provistos de broquets amb cantells redondejats o 

dispositius equivalents o bé convenientment mecanitzats; si es tracta de tubs metàl•lics 

amb aïllament interior, aquest últim sobresortirà uns mil•límetres de la coberta 

metàl•lica. 

 
 
Quan els tubs estiguin constituïts per a matèries susceptibles d'oxidació i quan hagin 

rebut, durant el curs del seu muntatge, algun treball de mecanització (corbat, etc.), a les 
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parts mecanitzades se'ls aplicarà pintura antioxidant. 

 
 
 
Igualment, en el cas d'utilitzar tubs metàl•lics sense aïllament interior, es tindrà en 

compte la possibilitat que es produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per a 

la qual cosa s'elegirà convenientment la traça de la instal•lació, preveient la evacuació 

de l'aigua en els punts més baixos i, fins i tot, establint una ventilació adequada en 

l'interior del tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, per exemple d'unes T quan 

un dels braços no s'utilitza. 

 
 
Quan els tubs metàl•lics hagin de connectar-se a terra, la seva continuïtat elèctrica 

quedarà convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl•lics flexibles, és 

necessari que la distància entre dues postes a terra consecutives dels tubs no excedeixi 

de 10 m. 

 
 
No podran utilitzar-se els tubs metàl•lics com a conductors de protecció o de neutre. 

 

Els tubs es fixaran a les parets i sostres mitjançant brides o abraçadores protegides 

contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà com a màxim 

de 0,80 m per a tubs rígids i de 0,60 m per a tubs flexibles. Es disposaran fixacions en 

una i altra part dels canvis de direcció i de les connexions, també en la proximitat 

immediata de les entrades en caixes o aparells. 

 
 
En  les  traces  situades  en  superfícies horitzontals (sostres), les  brides  de  subjecció 

disposaran del corresponent element separador que permeti que el conducte es trobi a 

una distància mínima de 2 cm del sostre. 

 
 
Així mateix hauran de disposar d'elements separadors tots aquells accessoris com caixes 

de derivació, mecanisme, etc. que s'hagin d'interconnectar amb l'esmentada traça. 

En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els 

punts extrems no serà superior al 2 %. 

 
 
 
 
En els creuaments dels tubs rígids amb les juntes de dilatació, hauran d'interrompre's els 

tubs; els extrems hauran de quedar separats entre sí 5 cm aproximadament i 

s'empalmaran posteriorment mitjançant maniguets desllisants que tinguin una longitud 
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mínima de 20 cm. 

 
 
 
Totes les conduccions de les instal•lacions han d'ésser coordinades per un únic 

responsable especialista en aquests temes. 

El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció, talls com murs, 

envans i sostres, es realitzarà d'acord amb les següents prescripcions. 

En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran connexions o 

derivacions de conductors. 

 
 
Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra els deterioraments mecànics, 

les accions químiques i els efectes de la humitat. Aquesta protecció s'exigirà de forma 

continua en tota la longitud del pas. 

 
 
Si s'utilitzen tubs no obturats per a travessar un element constructiu que separi dos 

locals d'humitats marcadament diferents, es disposaran de manera que s'hi impedeixi 

l'entrada i acumulació d'aigua en el local més humit. Quan els passos desemboquin a 

l'exterior, s'instal•larà, en l'extrem del tub, una pipa de porcellana o vidre, o d'altre 

material aïllant adequat, de manera que el pas exterior-interior dels conductors s'efectuï 

en sentit ascendent. 

 
 
En el cas que les canalitzacions siguin de naturalesa diferent a un i altre costat del pas, 

aquest s'efectuarà amb la canalització utilitzada en el local les prescripcions del qual 

siguin més severes. 

Per a la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas, es disposaran en 

l'interior de tubs normals, quan aquella longitud no superi els 20 m i, si els supera, es 

disposaran tubs blindats. 

 
 
Els extrems dels tubs metàl•lics sense aïllament interior estaran proveïts de broquets 

aïllants, de cantells redondejats o de dispositiu equivalent; per als tubs metàl•lics amb 

aïllament interior serà suficient que l'aïllament sobresurti lleugerament del tub. 

També podrà emprar-se per a protegir els conductors, els tubs de vidre o porcellana o 

d'altre material aïllant adequat, de suficient resistència mecànica. 

No necessiten protecció supletòria. 
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•          Els conductors provistos d'una armadura metàl•lica. 

 

•          Els conductors rígids aïllats amb polietilè reticular i que portin un envoltant de 

protecció de policloroprè o producte equivalent, quan siguin de 1.000 V de tensió 

nominal. 

•          Si l'element constructiu que ha de travessar separa dos locals amb les mateixes 

característiques d'humitat, poden practicar-se obertures que permetin el pas dels 

conductors,  respectant  en  cada  cas  les  separacions  indicades  per  al   tipus  de 

canalitzacions de què es tracti. 

•          En els passos de sostres mitjançant tub, aquest estarà obturat mitjançant tanca 

estanca i la seva extremitat superior sortirà per sobre del paviment a una alçada com a 

mínim igual a la del sòcol, si existeixen o a 10 cm en tot cas. Quan el pas s’efectuí per 

un altre sistema, s'obturarà igualment mitjançant material incombustible i aïllant, sense 

que aquesta obturació hagi de ser totalment estanca, encara que protegirà de la caiguda 

d'objectes i a la propagació del foc. 

 
 

Taules per a la selecció de tubs d'acer per a canalitzacions elèctriques i caixes derivació 
 

CAPACITAT EN NOMBRE DE CONDUCTORS I CAIXES A UTILITZAR 
 
 

 

DIÀMETRE 
DEL TUB 

 

SECCIÓ NOMINAL DEL CONDUCTOR 
NOMBRE DE CONDUCTORS 

CAIXA 
DERIVACIÓ 
METÀL·LICA 

 

MÈT D 
INT. 

 

1,5 
 

2,5 
 

4 
 

6 
 

10 
 

16 
 

25 
 

2X0,7 4X0,22 
6X0,22 

8X0,22 
10X0,22 

 

RG-59 6X0,5 
2X2X0,14 

PLASTIFICADA 
(MÍNIMA) 

16 13,9 5 3 2 1 1 0 0 4 3 2 1 1  
105x105x49 20 17,9 8 5 4 2 1 1 0 6 6 4 2 2 

25 22,9 13 9 7 4 3 2 1 11 10 6 4 3 
32 29,5 22 16 12 7 5 3 2 18 17 11 7 5  

105x155x61 
40 37,5 36 26 20 11 8 6 3 30 28 18 12 9 
50 47 57 41 32 18 12 9 6 48 44 28 19 15 156x206x83 
63 60 94 67 52 30 20 15 9 78 72 47 31 24 206x256x93 

 
 

TAULA AUXILIAR DE SECCIONS TOTALS PER A UN NOMBRE DETERMINAT 

DE CONDUCTORS 

 
 
 
 

 

Nº SECCIONS NOMINALS 
1,5 2,5 4 6 10 16 25 

1 10 14 18 31 45 61 95 
2 19 28 36 62 91 122 190 



261 

                PLEC DE CONDICIONS 

 

Projecte constructiu d'un aparcament i reurbanització 
superficial al carrer Maignon de Barcelona. 

 

 
 

3 29 42 54 93 136 182 285 
4 38 55 72 125 182 243 380 
5 48 69 90 156 227 304 475 
6 58 83 109 187 272 365 570 
7 67 97 127 216 318 426 665 
8 77 111 145 249 363 487 760 
9 87 125 163 281 408 547  

10 96 138 181 312 454 608  
11 106 152 199 343 499 669  
12 115 166 217 374 544 730  
13 125 180 235 405 590 791  
14 135 194 253 436 635   
15 144 208 271 468 680   
16 154 222 289 499 726   
17 164 235 308 530 771   
18 173 249 326 561    
19 183 263 344 592    
20 192 277 362 623    

 

 

CAPACITAT DE SECCIÓ DE CONDUCTORS DELS TUBS DE PROTECCIÓ 
 
 

 

DIÀMETRE DEL TUB SECCIÓ TOTAL 
INTERIOR 

SECCIÓ ÚTIL MÀXIMA 
SEGONS REBT 

MÈTRICA 
(NOMINAL) 

D INT. 
(mm) 

 

(mm²) 
 

(mm²) 

16 13,9 152 51 
20 17,9 252 84 
25 22,9 412 137 
32 29,5 683 228 
40 37,5 1.104 368 
50 47,0 1.735 578 
63 60,0 2.827 942 

 

 

4.2.3   Conductors 
 
PER A TENSIONS FINS A 1.000 V 

 

Conductors unipolars de coure, flexibles, aïllats amb PVC, sota coberta exterior també 

de PVC, no propagadors d’incendis amb emissions de fums i opacitat reduïda d’acord 

amb la norma UNE 21.123 apartats 4 o 5 o la norma UNE 21.102 (segons la tensió 

assignada del cable). 

Tots ells aniran convenientment numerats, indicat el circuit i la línia que configura. 
 

Així mateix, aquests conductors hauran de complir la norma UNE 21.029 de "Cables de 

energia para distribución con aislamiento  y cubierta de  policloruro de  vinilo, para 

tensiones hasta 1.000 V" aprovada per IRANOR el 14/07/71 i d'obligat compliment a 

partir de 01/07/74. 
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PER A TENSIONS FINS A 750 V 
 
Tots aquests conductors seran flexibles, de coure, resistents a una tensió màxima de 750 

 

V amb policlorur de vinil, no propagadors d’incendis amb emissions de fums i opacitat 

reduïda d’acord amb la UNE 21.123 apartats 4 o 5 o la norma UNE 21.102 (segons la 

tensió assignada del cable). 

Els colors a utilitzar seran: negre, marró o gris per a conductors de fase, blau clar per al 

conductor neutre i bicolor groc-verd per a conductors de protecció. 

Compliran així mateix amb la norma UNE 21.027. 
 

L'estesa dels conductors elèctrics es realitzarà una vegada estiguin fixats els punts de 

protecció sobre safates o similar. 

 
 
En cap cas es permetrà la unió de conductors, com connexions o derivacions per simple 

cargolament  o  arrollament  entre  sí  dels  conductors, sinó  que  haurà  de  realitzar-se 

sempre  utilitzant  borns  de  connexió  muntats  individualment  o  constituent  blocs  o 

regletes de connexió; pot admetre's també la utilització de brides de connexió. Sempre 

hauran de realitzar-se en l'interior de caixes de connexió o derivació. Els conductors de 

secció superior a 1 mm² hauran de connectar-se per mitjà de terminals adequats, de 

manera que mai les connexions quedin sotmeses a esforços mecànics. 

Tots ells aniran convenientment numerats, indicant el circuit i línia que configuren. 
 
 
 
4.2.4.  Quadres Elèctrics 

 
CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DEL QUADRE GENERAL DE 
DISTRIBUCIÓ 

 
Armari constituït per dos cossos, una part de dimensions 1.800 x 1.500 x 400 mm a on 

estarà allotjada la distribució i un altre de 1.800 x 600 x 400 mm a on estarà allotjat el 

canvi automàtic. La mesura en alçada serà la mateixa que en el quadre de ventilació. 

Els armaris seran intercanviables entre si i amb les tapes laterals embotides enrasant-les 

amb tot el conjunt, construït amb planxa de 2 mm, entrada de cables per la part inferior 

o superior amb junta de goma per a estanquitat, portes amb frontisses internes, porta 

plànols, obertura 120º, junta d'estanquitat en cautxú de 25 x 5 mm, perfil de reforç 

perforat, tancament de triple acció, amb una clau única ref. 272P, el conjunt estarà 

tractat amb posterioritat al decapat, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues de 



263 

                PLEC DE CONDICIONS 

 

Projecte constructiu d'un aparcament i reurbanització 
superficial al carrer Maignon de Barcelona. 

 

 
pintura anticorrosiva, bagues per al seu trasllat, plaques de muntatge construïdes amb 

planxa de 3 mm desplaçables i protegides amb pintura epoxi-polyester color taronja 

RAL-2004, sòcol construït amb planxa de 2 mm, d'alçada 200 mm i protegit amb 

pintura epoxi-polyester negre mate 20 %, planxes frontals construïdes amb planxa de 

1,5 mm encunyades segons situació aparells en quadre, reforçades interiorment i 

protegides exterior i interiorment amb resina epoxi-polyester de color gris clar texturizat 

RAL-7032. L'armari serà HIMEL CMS. 

 
 
La porta estarà mecanitzada per a ubicar els components indicats en l'esquema i es 

calbejarà de manera que es permeti una obertura total. 

 
 
La disposició de l'aparellatge en l'interior del quadre serà tal com s'especifica en el 

 

Plànol corresponent del Projecte. 
 
 
 
En l'entrada de cables es disposaran passacables amb brides i premses que garanteixin 

l'estanquitat de l'interior. 

 
 
L'embarrat es realitzarà amb pletina de coure electrolític amb seccions adequades a la 

intensitat de pas, protegit amb funda termoretràctil en colors normalitzats i suportat per 

aïlladors de resina fenòlica autoextingible segons norma CEI-695-2-1 amb tensió 

nominal 600 V i tensió de prova 5.000 V. 

 
 
El   canvi   automàtic   estarà   constituït   per   dos   contactors   tetrapolars   LOVATO, 

d'intensitats adequades segons les potències contractades i calculades en base AC3, amb 

enclavament mecànic i elèctric. Disposarà de seguretat per defecte o falla de fase i/o 

seqüència   i   seguretat   intrínseca   expressa   amb   doble   enclavament   elèctric.   Es 

senyalitzarà independentment amb pilots de diàmetre 22 mm color vermell, per a cada 

una de les fases, la presència de tensió així com a la sortida en cadascun dels contactors. 

Quan els quadres de comptadors no estiguin en el mateix recinte, s'instal•laran dos 

interruptors de tall en càrrega de 400 A, tetrapolars amb accionament des de l'interior de 

l'armari i seran IFO. 

 
 
La  mesura  de  tensió  i  consum  es  realitzarà  mitjançant  voltímetres  i  amperímetres 

digitals ZURC, de 96 x 96 i dígits de 14,2 mm d'alta lluminositat, amb els commutadors 
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corresponents en cada cas, per cada una de les escomeses i selecció de fases i zero. 

 

Els interruptors automàtics magnetotèrmics seran d'intensitats nominals de 5 a 60 A, de 

ABB-METRON, bipolars o tetrapolars, corba C ó K segons el circuit i poder de tall 6 

kA, segons norma UNE-EN 60.898 i de 10 kA segons CEI 947.2, excepte en el cas dels 

ascensors que serà de 16 kA segons IEC 947.2. Intensitat nominal 100 A regulats a 32 

A i provistos amb bobina d'emissió tipus MA 100 i el de la bomba que serà de corba K. 

Els interruptors diferencials seran de ABB-METRON, d'intensitats de 25, 40 i 63 A, 

amb sensibilitats de 30 i 300 mA, bipolars o tetrapolars, segons els casos i complint la 

norma UNE 20.383/ CEE 27. Excepte per als ascensors que seran retardats del tipus 

tiroïdal de diàmetre de 25 mm. 

 
 
L'aparellatge   interior,   interruptors   automàtics,   magnetotèrmics   i   diferencials   es 

col•locarà sobre perfil DIN suportat per pilarets de M-6 fins arribar a l'alçada de les 

planxes frontals. 

 
 
La retolació es realitzarà mitjançant rètols autoadhesius amb dimensions segons plànol 

específic i formant un sinòptic, tant en l'interior com en l'exterior de l'armari. 

Cada un dels circuits es senyalitzaran mitjançant pilot de diàmetre 22 mm color verd, de 
 

DELECSA. 
 
 
 
Es formarà una estructura interior mitjançant canal ranurada tipus UNEX pel pas dels 

cables entre el diferent aparellatge contingut. Aquesta canal estarà unida fermament a la 

placa de muntatge. 

 
 
Tot el cablejat interior es realitzarà amb cable flexible de coure 750 V, proveït de 

terminals i numeració inequívoca en ambdós extrems, utilitzant els colors reglamentaris 

per a cada conductor polar RST neutre N i protecció SL. Igualment s'utilitzaran colors 

per als cables a tensió 24 V i de maniobra a tensions dèbils de 10 Vcc. Tot el cablejat es 

realitzarà  segons  les  seccions  definides  en  Projecte,  la  maniobra  tindrà  un  secció 

mínima de 1,5 mm². 

Per al connexionat dels conductors de protecció es disposaran diversos bornes aptes per 

a la secció total de les línies. 

 
 
Per  al  connexionat  dels  cables  s'utilitzaran  bornes  de  poliamida,  inequívocament 
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senyalitzats, muntats sobre guia DIN tipus OMEGA; els corresponents a cables de 

maniobra seran del tipus seccionable i els de protecció de color verd-groc. 

Abans d'iniciar la construcció dels quadres, el Contractista haurà de verificar, amb tota 

precisió, les cotes d'emplaçament i presentar els Plànols complets, a escala de l'interior i 

frontal,  per  a  la  seva  aprovació prèvia  per  la  Direcció  d’Obra.  La  no  presentació 

d'aquesta documentació no eximeix de l'obligació d'ajustar-se als criteris de detall de la 

Direcció d’Obra i seran a càrrec del Contractista les modificacions o substitucions a les 

què hi hagués lloc, sent així mateix motiu de penalització. 

 
 
En el present Plec es consideraran inclosos, encara que no s'indiquin expressament, la 

totalitat de materials, components i accessoris necessaris o convenients, segons el criteri 

de la Direcció d’Obra per a un correcte muntatge i un perfecte funcionament del quadre. 

Igualment   es   consideraran   inclosos   l'elaboració   d'esquemes,   identificació   de 

components i instruccions completes de manipulació i manteniment. 

Tots els materials hauran de ser objecte d'aprovació per la Direcció d’Obra, la qual 

podrà verificar les vegades que consideri oportú la construcció del quadre, fins i tot en 

els tallers del Contractista o dels seus subministradors. 

 
 
El grau de protecció que oferirà l'armari una vegada en servei no serà inferior a IP 55, 

segons la norma DIN 40050. 

 
CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DEL QUADRE DE VENTILACIÓ 

 
Armari constituït per un cos monobloc de dimensions 1.800 x 1.600 x 400 mm. La 

mesura en alçada serà la mateixa que en el quadre general de distribució. 

 
 
L'armari estarà construït amb planxa de 2 mm, entrada de cables per la part inferior amb 

junta de goma per a estanquitat, portes amb frontisses internes, porta plànols, obertura 

120º, junta d'estanquitat en cautxú de 25 x 5 mm, perfil de reforç perforat, tancament de 

triple acció, amb una clau única ref. 272P, el conjunt estarà tractat amb posterioritat al 

decapat, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues de pintura anticorrosiva, bagues 

per al seu trasllat, placa de muntatge construïda amb planxa de 3 mm, desplaçable i 

protegida amb pintura epoxi-polyester color taronja RAL-2004, sòcol construït amb 

planxa de 2 mm, d'alçada 200 mm i protegit amb pintura epoxi-polyester negre mate 20 

%. L'armari estarà protegit exterior i interiorment amb resina epoxi-polyester de color 
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gris clar texturizat RAL-7032. L'armari serà HIMEL CMS. 

 
 
 
La porta estarà mecanitzada per a ubicar els components indicats en l'esquema i es 

calbejarà de manera que es permeti una obertura total. 

 
 
En l'entrada de cables es disposaran passacables amb brides i premses que garanteixin 

l'estanquitat de l'interior. 

 
 
S'instal•laran dos interruptors de tall en càrrega de 63 A, tetrapolars amb accionament 

des de l'exterior de l'armari a cada planta, essent un per als circuits d'impulsió i l'altre 

per als circuits d'extracció. 

Els interruptors de tall seran IFO. 
 
 
 
Els contactors de potència seran tripolars LOVATO, d'intensitats adequades segons les 

potències del motors i calculades en base AC3. Disposaran de relés tèrmics adossats a 

cada contactor amb regulacions segons les intensitats dels motors; tant els contactors 

com els relés tèrmics compliran les normes CE 17-3, IEC 158-1 i VDE 0660. 

Els contactors auxiliars per a la maniobra seran LOVATO, de 6 A amb 4 contactes i 

compliran les normes assenyalades anteriorment per als contactors de potència. 

Els interruptors automàtics magnetotèrmics seran d'intensitats nominals de 5 a 60 A, 

tripolars, de ABB-METRON, corba C i poder de tall 6 kA, segons norma UNE -EN 

60.898 i de 10 kA segons CEI 947.2. 
 
 
 
Les bases portafusibles seran unipolars de 16 A tipus MS IFO. 

 

La maniobra del quadre serà a 110 V mitjançant un transformador per planta, d'entrada 

en primari 380 V i sortida 110 V, de potència mínima 200 VA, tipus no encapsolat 

TRT. 

 
 
Per al connexionat dels cables s'utilitzaran borns de poliamida, inequívocament 

senyalitzades, muntades sobre guia DIN, de seccions adequades als cables elèctrics, en 

el cas dels motors els borns seran de secció 2,5 mm², per a la resta s'utilitzaran també 

borns d'un pis exceptuant per la prova de làmpades que seran de doble pis, amb diodes 

incorporats i seran de la marca ENTRELEC. 



267 

                PLEC DE CONDICIONS 

 

Projecte constructiu d'un aparcament i reurbanització 
superficial al carrer Maignon de Barcelona. 

 

 
S'assenyalaran independentment cada un dels motors amb quatre pilots diàmetre 16 

mm, colors vermell, blanc, blau i verd de la marca DELECSA. La retolació es realitzarà 

mitjançant rètols autoadhesius amb dimensions concordants a la senyalització i 

comandament, a l'exterior de l'armari. 

 
 
El  comandament de  maniobra es  realitzarà  amb  selector de  diàmetre  22 mm  amb 

maneta negra i en tres cossos (maneta, suport i camera de contactes), s'instal•laran al 

front de la porta i seran de 3 posicions amb "O" central, de ABB-METRON. 

L'aparellatge interior, interruptors automàtics magnetotèrmics, contactors, portafusibles 

es col•locaran sobre perfil DIN tipus OMEGA. 

 
 
Es formarà una estructura interior mitjançant canal ranurada tipus UNEX, per al pas de 

cables entre el diferent aparellatge contingut a la placa de muntatge. 

 
 
Tot el cablejat interior es realitzarà amb cable flexible de coure 750 V, proveït de 

terminals i numeració inequívoca als dos extrems, utilitzant els colors reglamentaris per 

a cada conductor polar RST neutre N i protecció SL. Tanmateix s’utilitzaran colors per 

als cables de maniobra a una tensió de 110 V. Tot el cablejat es realitzarà segons les 

seccions definides en Projecte, la maniobra tindrà una secció mínima de 1,5 mm². 

Per al connexionat dels conductors de protecció es disposaran diverses borns aptes per a 

la secció total de les línies. 

 
 
Abans d'iniciar la construcció dels quadres, el Contractista haurà de verificar, amb tota 

precisió, les cotes d'emplaçament i presentar els Plànols complets, a escala de l'interior i 

frontal,  per  a  la  seva  aprovació prèvia  per  la  Direcció  d’Obra.  La  no  presentació 

d'aquesta documentació no eximeix de l'obligació d'ajustar-se als criteris de detall de la 

Direcció d’Obra i seran a càrrec del Contractista les modificacions o substitucions a les 

què hi hagués lloc, sent així mateix motiu de penalització. 

 
 
En el present Plec es consideraran inclosos, encara que no s'indiquin expressament, la 

totalitat de materials, components i accessoris necessaris o convenients, segons el criteri 

de la Direcció d’Obra per a un correcte muntatge i un perfecte funcionament del quadre. 

Igualment   es   consideraran   inclosos   l'elaboració   d'esquemes,   identificació   de 

components i instruccions completes de manipulació i manteniment. 
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Tots els materials hauran de ser objecte d'aprovació per la Direcció d’Obra, la qual 

podrà verificar les vegades que consideri oportú, la construcció del quadre, fins i tot en 

els tallers del Contractista o dels seus subministradors. 

 
 
El grau de protecció que oferirà l'armari una vegada en servei no serà inferior a IP 55, 

segons la norma DIN 40050. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DEL QUADRE DE BOMBES 

 
Armari constituït per un cos monobloc de dimensions 600 x 500 x 240 mm. 

 

L'armari estarà construït amb planxa de 1,5 mm, entrada de cables per la part inferior 

amb junta de goma per a estanquitat, portes amb frontisses internes, el conjunt estarà 

tractat amb posterioritat al decapat, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues de 

pintura anticorrosiva, placa de muntatge construïda amb planxa de 2 mm. L'armari 

estarà protegit exterior i interiorment amb resina epoxi-polyester de color gris clar 

texturitzat RAL-7032. L'armari serà HIMEL CRN. 

 
 
La porta estarà mecanitzada per a ubicar els components indicats en l'esquema i es 

calbejarà de manera que es permeti una obertura total. 

 
 
En l'entrada de cables es disposaran passacables amb brides i premses que garanteixin 

l'estanquitat de l'interior. 

 
 
S'instal•larà un interruptor de tall en càrrega de 40 A tetrapolar amb accionament des de 

l'interior de l'armari, tipus modular HAGER. 

 
 
Els contactors de potència seran tripolars LOVATO, d'intensitats adequades segons les 

potències dels motors i calculades en base AC3. Disposaran de relés tèrmics adossats a 

cada contactor amb regulacions segons les intensitats dels motors; tant els contactors 

com els relés tèrmics compliran les normes CEI 17-3, IEC 158-1 i VDE 0660. 

El telerruptor per a la maniobra serà LEGRAND amb dos contactes inversors separats 

bipolars de 10 A de tensió 24 V. 
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Els interruptors automàtics magnetotèrmics seran d'intensitats nominals de 5 a 60 A, 

tripolars, de ABB-METRON, corba C i poder de tall 6 kA, segons norma UNE-EN 

60.898 i de 10 kA segons CEI 947.2. 
 
 
 
Les bases portafusibles seran unipolars de 16 A tipus MS IFO. 

 
 
 
La maniobra del quadre serà a 24 V mitjançant transformadors d'entrada en primari 380 

 

V i sortida 24 V, de potència mínima 63 VA, tipus no encapsolat TRT. 
 
 
 
Per al connexionat dels cables s'utilitzaran borns de poliamida, inequívocament 

senyalitzades, muntades sobre guia DIN, de seccions adequades als cables elèctrics, de 

ENTRELEC. 

 
 
S'assenyalaran independentment cada un dels motors amb dos pilots diàmetre 22 mm, 

colors vermell i verd de la marca DELECSA. La retolació es realitzarà mitjançant rètols 

autoadhesius amb dimensions concordants a la senyalització i comandament, a l'exterior 

de l'armari. 

 
 
El comandament de maniobra es realitzarà amb polsadors diàmetre 22 mm en tres 

cossos (polsador, suport i camera de contactes), s'instal•laran al front de la porta els 

polsadors de  marxa, els  de  paro en  l'interior,  seran ABB-METRON. L'aparellatge, 

interruptors automàtics magnetotèrmics, contactors, portafusibles es col•locaran sobre 

perfil DIN tipus OMEGA. 

 
 
S'instal•laran al front de la porta dos contahores de diàmetre 50 mm, 24 V i sis xifres, 

un per cada bomba. 

 
 
Es formarà una estructura interior mitjançant canal ranurada tipus UNEX, per al pas de 

cables entre el diferent aparellatge contingut a la placa de muntatge. 

 
 
Tot el cablejat interior es realitzarà amb cable flexible de coure 750 V, proveït de 

terminals i numeració inequívoca als dos extrems, utilitzant els colors reglamentaris per 

a cada conductor polar RST neutre N i protecció SL. Tanmateix s'utilitzaran colors per 

als cables de maniobra a una tensió de 24 V. Tot el cablejat es realitzarà segons les 
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seccions definides en Projecte, la maniobra tindrà una secció mínima de 1,5 mm². 

 
 
 
Per al connexionat dels conductors de protecció es disposaran diverses borns aptes per a 

la secció total de la línia. 

 
 
Complirà amb les especificacions del Plec referent al quadre general de distribució, en 

el que respecta al cablejat interior, connexionat, retolació, etc. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DEL QUADRE DE L’ASCENSOR 

 
Armari constituït per un cos monobloc de dimensions 550 x 300 x 90 mm, grau de 

protecció IP 30, porta de planxa, color gris RAL-7035, pretroquelats en l'entrada pels 

tubs i perfil DIN   tipus OMEGA disposat al fons de l'armari per a la fixació dels 

aparells. L'armari serà del tipus E109P/36D TICINO. 

 
 
S'instal•larà un interruptor de tall en càrrega de 32 A tetrapolar amb accionament des de 

l'interior de l'armari, tipus modular HAGER. 

 
 
S'instal•larà una presa de corrent modular tipus schuko bipolar 10/16 A, HAGER en 

l'interior de l'armari. 

 
 
Els interruptors automàtics magnetotèrmics seran d'intensitats nominals de 5 a 60 A, 

tripolars, de ABB-METRON, corba C i poder de tall 6 kA, segons norma UNE-EN 

60.898 i de 10 kA segons CEI 947.2. 
 
 
 
Els interruptors diferencials seran d'intensitats 40 i 63 A amb sensibilitats de 30 i 300 

mA, bipolars o tetrapolars segons els casos i complint la norma UNE 20.383. 

Complirà amb les especificacions del Plec referent al quadre general de distribució, en 

el que respecta al cablejat interior, connexionat, retolació, etc. 

 
 
4.2.5.  Equips de Mesura 

 
COMPTADORS TRIFÀSICS 

 
Comptador d'inducció de quatre fils. Constituït per envoltant i  sistema de mesura. 

L'envoltant portarà espiell de lectura. 
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El sistema de mesura estarà format per tres bobines de tensió i tres d'intensitat, disc 

rotor amb imant de frenat i mecanismes d'integració de lectura. 

S'indicarà marca, tipus, esquema d'instal•lació, nombre de revolucions que corresponen 

a 1 kW hora, intensitat nominal en A, tensió nominal en V naturalesa del corrent i 

freqüència en Hz., nombre d'ordre de fabricació, així com la data del BOE en què es 

publiqui l'aprovació del tipus d'aparell. 

Estarà verificat. 
 
 
 
EQUIPS AUXILIARS. TRANSFORMADORS 

 
Constituït per envoltant, borns per a connexió de conductors, arrollament primari i 

secundari. 

Aïllament sec i precisió de la classe 0,5. 

Tensió nominal d'aïllament 0,6 kV. 

Intensitat nominal secundària 5 A. 

Intensitat nominal de seguretat no superior a 5 vegades la intensitat primària nominal. 

Potència nominal de precisió 15 VA. 

Càrrega nominal aparent de precisió 0,4 Ohm. 

Factor de potència 0,8. 

Factor nominal de seguretat menor de 5. 
 

S'hi indicarà el factor de transformació, classe de precisió, tensió nominal d'aïllament en 

kV, potència nominal de precisió en VA, nombre d'ordre de fabricació, així com data 

del BOE en què es publiqui l'aprovació del tipus d'aparell. 

Estarà verificat. 
 
 
 
ARMARIS DE DOBLE AÏLLAMENT 

 
Les seves dimensions s'adequaran als equips elèctrics que hagin de contenir. Disposaran 

de porta practicable i tapa protectora d'aparells. El muntatge serà empotrat o superficial, 

segons convingui. 

 
 
4.2.6.  Posta a Terra 

 
REALITZACIÓ 

 
Es portarà a terme instal•lant un elèctrode en anell, tancat, que rodegi tot el perímetre de 
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la construcció. 

 

Així mateix es connectaran elèctrodes verticalment en aquest anell quan es prevegi la 

necessitat de disminuir la resistència de terra que pugui presentar el conductor en anell, 

prèvia comprovació de la resistència abans de procedir al formigonat del fonament. 

Totes les connexions que hagin d'efectuar-se en la instal•lació de presa de terra hauran 

de tenir un bon contacte elèctric. Per això es realitzaran per mitjà de peces de connexió 

adequades, assegurant les superfícies de contacte de forma efectiva, mitjançant cargols, 

elements de compressió, roblons o soldadures d'alt punt de fusió. Es prohibit l'ús de 

soldadures de baix punt de fusió, com estany, plata, etc. 

 
 
Els contactes han de disposar-se nets, sense humitat i en forma tal que no sigui fàcil que 

la acció del temps destrueixi, per efectes electroquímics, les connexions efectuades. A 

tal fi i procurant sempre que la resistència dels contactes sigui elevada, es protegiran de 

forma adequada amb envoltants o pastes, si es considerés convenient. 

 
 
PRESA DE TERRA 

 
Elèctrodes constituïts per conductor nu de coure recuit de secció nominal no inferior a 

 

35 mm², format per corda circular amb un màxim de 7 filferros. La resistència elèctrica 

a 20 graus C no ha de ser superior a 0,514 Ohms/km. Unirà a totes les connexions de 

posta a terra de la construcció i les piques que s'hagin de col•locar. Es situarà en el fons 

de les rases de fonamentació en íntim contacte amb el terreny. 

 
 
Les piques estaran constituïdes per jabalines cilíndriques amb ànima d'acer estirat en 

fred i una gruixuda capa de coure totalment llisa. Les dimensions estaran compreses 

entre 2.000 i 3.000 mm de longitud i els 14 i 21 mm de diàmetre exterior. Per a la unió 

dels cables de descàrrega amb la pica, s'utilitzaran unions soldades Cadwell o grapes 

especials adequades a la secció del cable i seran d'aleació de coure, estampades, amb 

gran solidesa mecànica i amples superfícies de contacte. 

 
 
Punts de posta a terra. S'utilitzaran per fer registrables les connexions a la conducció 

enterrada de les línies principals de baixada a terra. Estaran continguts en pericons de 

connexió registrables i constituïts per platines de coure recobert de cadmi de 25 x 33 cm 

i 0,4 cm de gruix, amb suports de material aïllant. 
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La  xarxa  de  terres  de  baixa  tensió  estarà  constituïda per  una  presa  de  terra  tipus 

“INGESCO”, formada pel corresponent elèctrode, tub de reserva, tub d'humidificació, 

etc., muntat en una arqueta amb tapa registrable. La resistència de terra no serà superior 

a 8 Ohms. L’elèctrode de terra se situarà en la ultima planta sota la zona d’ubicació del 

quadre general. A ell es connectarà el conductor de protecció de la instal•lació elèctrica 

a través del punt de connexió situat en el quadre general, també es connectaran les parts 

metàl•liques importants de les instal•lacions (guies ascensor, canalitzacions, etc.). 

 
 
LÍNIES PRINCIPALS DE TERRA 

 
Els conductors que constitueixen les línies principals de terra seran de coure i la seva 

secció  haurà  d'estar  àmpliament  dimensionada,  de  tal  forma  que  compleixi  les 

condicions següents. 

 
 
a)        El màxim corrent de falta que pot produir-se en qualsevol punt de la instal•lació, 

no ha d'originar en el conductor un temperatura propera a la de fusió ni posar en perill 

les connexions en el màxim temps previsible de durada de la falta, el qual només podrà 

ser considerat com a menor de 2 segons en els casos justificats per les característiques 

dels dispositius de tall utilitzats. 

 
 
b)        Els conductors no podran ser, en cap cas, de menys de 35 mm² de secció. El 

recorregut d'aquests conductors serà tan curt com sigui possible i sense canvis sobtats de 

direcció. No estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i 

desgast mecànic. 

 
 
DERIVACIONS DE LÍNIES PRINCIPALS DE TERRES 

 
Els conductors que constitueixen les línies principals de terra i les seves derivacions 

seran de coure i la seva secció ha de ser sobradament dimensionada de tal forma que 

compleixi la condició següent. 

a)        El màxim corrent de falta que pot produir-se en qualsevol punt de la instal•lació, 

no ha d'originar en el conductor una temperatura propera a la de fusió ni posar en perill 

les connexions en el màxim temps previsible de durada de la falta, el qual només podrà 

ser considerat com a menor de 2 segons en els casos justificats per les característiques 
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dels dispositius de tall utilitzats. 

 

b)        El recorregut d'aquests conductors serà tan curt com sigui possible i sense canvis 

sobtats de direcció. No estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra 

la corrosió i desgast mecànic. 

 
 
CONDUCTORS DE PROTECCIÓ 

 
Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra els deterioraments 

mecànics i químics, especialment en els passos a través dels elements de construcció. 

Les connexions en aquests conductors es faran amb soldadures sense emprar àcids o per 

peces de connexió roscades. Aquestes peces seran de material inoxidable i els cargols de 

prémer, si s'utilitzen, estaran proveïts d'un dispositiu que eviti que s'afluixin. 

Es prendran les mesures precises per a evitar els deterioraments electroquímics, quan les 

connexions siguin entre materials diferents. 

La traça d'aquests conductors serà tan curta com sigui possible i sense canvis sobtats de 

direcció. 

 
 
En el cas de canalitzacions amb conductors blindats amb aïllament mineral, la coberta 

exterior  d'aquests  conductors  podrà  utilitzar-se  com  a  conductor  de  protecció  dels 

circuits corresponents, sempre que la continuïtat quedi assegurada. 

Quan les canalitzacions estan constituïdes per conductors aïllats, col•locats en tub de 

material  ferromagnètic  o  de  cables  que  contenen  una  armadura  metàl•lica,  els 

conductors de protecció es col•locaran en el mateixos tubs. 

 
 
Els conductors de protecció seran de coure i la seva secció haurà de ser amplament 

dimensionada de tal manera que compleixi la condició següent. 

El màxim corrent de falta que pot produir-se en qualsevol punt de la instal•lació, no ha 

d'originar en el conductor una temperatura propera a la de fusió ni posar en perill les 

connexions en el màxim temps previsible de durada de la falta, el qual només podrà ser 

considerat com a menor de 2 segons en els casos justificats per les característiques dels 

dispositius de tall utilitzats. 

 
 
4.2.7.  Proves i Assaigs 

 
GENERALS 
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El Contractista garantirà, després de l'acabament dels treballs, que tots els sistemes 

estan en condicions per a una operació elèctrica perfecta, d'acord amb la normativa 

oficial i la millor pràctica. 

Aquelles instal•lacions, les proves i assaigs de la qual estiguin legalitzades pel Ministeri 

d'Indústria o altra Organisme oficial, es provaran i assajaran d'acord amb a aquestes 

normes. 

 
 
El Contractista assajarà tots els sistemes de les instal•lacions d'aquest Projecte i hauran 

de ser aprovats abans de la seva acceptació. 

Es  realitzaran  els  següents  assaigs  generals,  sent  el  Contractista  qui  subministrarà 

l'equip i aparells necessaris per a dur-los a terme. 

•          Examen visual del seu aspecte. 
 

•          Comprovació de dimensions, seccions, calibres i connexions, etc. 
 

•          Proves de funcionament i desconnexió automàtica. 
 
 
 
PROVES EN OBRA 

 
Totes les instal•lacions hauran de ser provades davant de la Direcció d’Obra abans de 

ser cobertes per parets, falsos sostres, etc. 

 
 
PROVES EN FÀBRICA 

 
La Direcció d’Obra està autoritzada a realitzar totes les visites d’inspecció que consideri 

necessàries a les fàbriques on s'estan realitzant treballs relacionats amb aquesta 

instal•lació. 

 
 
PROVES DE MATERIALS 

 
Tindran per objecte comprovar la qualitat dels materials que integren el conjunt de la 

instal•lació, dels que a continuació es ressalten els més importants. 

Conductors. Es procedirà a la prova de rigidesa de l'aïllament, que haurà de ser tal que 

resisteixin durant un minut una prova de tensió de dues vegades la nominal, més 1.000 

V, a freqüència de 50 Hz. 
 

Aparells de mesura. S'efectuarà la prova de temps de servei a plena càrrega; no haurà de 

quedar  deteriorat  després  d'estar  funcionant  durant  dues  hores  en  les  condicions 
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següents,   els   amperímetres   i   voltímetres   amb   el   corrent   o   tensió   nominal, 

respectivament, al màxim  de l'escala. La influència de la temperatura i freqüència es 

comprovarà en aplicar als aparells un canvi de 10 graus C o del 10 % de la freqüència, 

de manera que les variacions de les indicacions no hauran d'ultrapassar el límit d'error 

que defineix la classe de l'aparell. 

 
 
PROVES DE MUNTATGE 

 
Una vegada acabat el muntatge, abans de procedir a donar-li servei, es comprovarà 

novament la rigidesa dielèctrica de la instal•lació, a efectes de verificar el perfecte 

aïllament dels conductors, borns i connexions, després d'efectuada la instal•lació. 

Els valors mínims que s'exigiran seran els mateixos que els esmentats en l'apartat 

anterior. 

 
 
PROVES DE RECEPCIÓ 

 
Finalment, en l'acte de recepció, s'efectuaran proves del conjunt de les instal•lacions. 

Tindran per objecte verificar el perfecte funcionament i rendiment de la instal•lació. 

Entre d'altres es comprovarà, 

•          Regulació dels relés de màxima dels limitadors de corrent. 
 

•          Dispar i regulació de tots els productes. 
 

•          Comprovació de tots els circuits que composen la instal•lació. 
 

•          Mesura de la resistència de la presa de terra general, que haurà de ser inferior a 
 

37 Ohm. 
 
 
4.3. INSTAL•LACIÓ D’ENLLUMENAT 

 
4.3.1.  Consideracions Generals 

 
Les especificacions constructives i normes de muntatge que a continuació es definiran, 

fan referència a la instal•lació d'enllumenat interior i exterior de l'aparcament, d'acord 

amb la resta de documents del Projecte. 

 
 
Totes les lluminàries emprades compliran les prescripcions generals que les normes 

 

UNE, VDE, NTE i REBT, estableixen. 
 

En tots els equips d'enllumenat per fluorescència, les lluminàries estaran equipades amb 

els corresponents balastes, cebadors i condensadors d'antiparassitatge, d'acord amb les 
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normes esmentades. 

 
 
 
Els  balasts  (reactàncies)  s'ajustaran  a  les  característiques  de  servei  i  arranc  a  la 

freqüència de 50 Hz d'acord amb la norma UNE 20.152 i control de qualitat ANFRE, 

que limita les pèrdues com a màxim en 9 W per a làmpades de 36 W i de 14 W per a les 

de 58 W. Compliran també les característiques d'escalfament, nivell sonor i resistència a 

la humitat. 

 
 
4.3.2.  Característiques dels Aparells d’Enllumenat 

 
L’enllumenat es realitzarà, en general, amb làmpades fluorescents, color blanc fred i 26 

mm de diàmetre. Els tubs tindran una potència de 58 W proporcionant uns fluixos 

lluminosos de 3.000 Ims respectivament. Les regletes seran de planxa d’acer esmaltat 

color blanc, eixugades a l’estufa, totalment electrificades, grau de protecció superior a 

53 i amb reactància electrònica, estanques amb difusor. 
 
 
 
L’enllumenat de la nau es farà amb tres circuits independents, un d’aproximadament 1/3 

del  total  de  cadascun,  activats  amb  detectors  de  presència  situats  a  les  naus.  La 

seqüència de les línies d’enllumenat serà 1-2-3. 

 
 
L’alçada de muntatge serà la màxima possible, excepte en les rampes de vehicles que 

serà de 2,30 m; en aquest cas les lluminàries es fixaran a l’esmentada alçada mitjançant 

suports als tancaments laterals. 

 
 
En escales i dependències les lluminàries seran estanques amb difusor. 

 

Les lluminàries situades en les dependències d'accés al públic, seran molt resistents, 

estaran fixades fortament i no seran susceptibles de ser robades per mitjans senzills. 

 
 
4.3.3.  Característiques dels Aparells d’Emergència 

 
Enllumenat d’emergència de la nau d’aparcament, escales i dependències. 

 

Seran lluminàries per a allotjar làmpades fluorescents. Construïdes segons norma UNE 
 

20.392. Autonomia 2 hores. Posta en repòs a distància mitjançant telecomandament. 

Bateria formada per acumuladors estancs de Níquel-Cadmi (alta temperatura). Protecció 

IP 447. La instal•lació podrà realitzar-se en paret o sostre. Tensió d'alimentació 220 V. 
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Funcionament, 1 làmpada PL-9 W. Senyalització, diodo led. Bateria, 3 VTD. Fusible de 

protecció, 0,16 A. Lúmens, 227. Superfície que cobrirà, 45 m². 

 
 
El nombre d’aparells a col•locar serà el necessari per aconseguir una lluminància de 5 

lux en els passadissos i es faran dues línies independents per escala encara que el 

nombre  d’aparells  totals  no  sigui  superior  a  12.  L’enllumenat  manual,  serà  amb 

polsador lluminós temporitzat. 

 
 
4.3.4.  Proves i Assaigs 

 
ASSAIGS EN FÀBRICA 

 
El Contractista haurà de presentar un protocol d'assaigs realitzats pel fabricant, en el que 

garanteixi   les   característiques  dels   materials.   Haurà   d'incloure  totes   les   dades 

necessàries que complimentin les especificacions del Projecte. 

La Direcció d’Obra serà autoritzada a realitzar totes les visites d’inspecció que estimi 

necessàries  a  les  fàbriques on  s'estiguin  realitzant  treballs  relacionats  amb  aquesta 

instal•lació. 

Els materials i equips d'origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i 

de  qualitat  fixades  en  les  NTE,  així  com  les  corresponents normes  i  disposicions 

vigents, relatives a fabricació i control industrial o, en el seu defecte, les normes UNE 

corresponents. 

 
 
ASSAIGS EN OBRA 

 
Totes les instal•lacions hauran de ser provades davant la Direcció d’Obra, abans de ser 

cobertes pels elements d'acabat (assaigs parcials) i amb els acabats col•locats (assaigs 

totals). 

La Direcció d’Obra podrà rebutjar, sense perjudici de la Propietat, el lot dels objectes al 

qual pertany aquell que no compleixi les condicions. 

Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial i que acrediti el 

compliment de les condicions, normes i disposicions referides en aquest document, la 

seva recepció podrà realitzar-se comprovant únicament les característiques aparents. 

Les  proves  del  nivell  d'il•luminació  es  faran  d'acord  amb  els  càlculs  inclòs  a  la 

Memòria. Es realitzaran mitjançant un luxòmetre degudament calibrat. La mesura 

s'efectuarà en punts diferents, a nivell del paviment, de manera que permeti definir les 
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corbes isolux. La mesura es farà amb tots els acabats de superfície executats i quan les 

làmpades portin, com a mínim, 400 hores de funcionament. 

 
 
4.4. INSTAL•LACIÓ DE VENTILACIÓ I CONTROL DE GASOS 

 
4.4.1.  Consideracions Generals 

 
Els materials i execució del muntatge hauran d'ajustar-se a les normes oficials vigents. 

En  aquells casos en què no hi hagi contradicció amb la normativa oficial o amb les 

normes NTE i mentre la Direcció d’Obra no especifiqui res en contra, el Contractista 

haurà d'ajustar-se a la normativa DIN. 

 
 
Si durant el temps transcorregut fins a la recepció provisional de la instal•lació fossin 

dictades normes o recomanacions oficials noves, que afectessin total o parcialment a la 

instal•lació, el Contractista queda obligat a l'adequació de la mateixa per al compliment 

esmentat. 

 
 
Hauran de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, normatives i 

recomanacions. 

• Documento Básico Salubridad HS3 Calidad del aire interior  del Ministerio de la 
 

Vivienda. 
 

• Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda. 
 

• Reglamento de instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente 
 

Sanitaria. 
 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de 

agosto de 2002 y sus Instrucciones Complementarias ITC-BT. 

 
 
4.4.2.  Motors 

 
Els motors seran trifàsics amb aïllament elèctric Classe F i protecció segons IP-44 DIN 

 

40.050 HL. La velocitat màxima serà de 1.500 r.p.m. El motor serà normalitzat C.E.I. 

Els rodaments seran amb lubricant de per vida, sense necessitat de manteniment. 

En cap cas el consum del motor serà superior al nominal. 
 
 
 
4.4.3.  Ventiladors 
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Els ventiladors d’impulsió i d’extracció seran del tipus helocoïdal, amb motor trifàsic 

directament acoblat, els d’extracció certificats per a 400ºC i 2 h. Quedaran suspesos al 

sostre amb elements elàstics. 

En cas d’incendi, els motors dels ventiladors d’impulsió seran de funcionament 

reversible. El sistema d’extracció seguirà funcionant un mínim de 2 hores, a fi i efecte 

d’evacuar els fums a l’exterior. 

 
 
A la sortida de cada motor-ventilador, s’instal•laran també silenciadors acústics 

construïts amb una envoltant de planxa galvanitzada amb junta Pittsbourgh o semblant i 

plegat per rigidització en junta de diamant. Disposaran de lames de fibra de vidre de 50 

mm de gruix col•locades en forma paral•lela al flux de l'aire, amb una capacitat 

d'absorció acústica de 5 dBA. El nivell de so resultant a l’exterior no superarà en cap 

cas els nivells sonors en dBA permesos per l’Ajuntament. 

 
 
Els ventiladors portaran la corresponent placa de característiques amb totes les dades 

que defineixen la màquina. 

Els conductes estaran construïts en xapa d’acer galvanitzat i seran capaços de resistir 
 

400ºC de temperatura durant 90 minuts. 
 

La suspensió es farà al sostre mitjançant barres roscades i perfil sustentant, el qual es 

rematarà en els seus extrems mitjançant uns tacs de plàstic per tal d’evitar arestes. 

 
 
ELEMENTS ANTIVIBRATORIS 

 
Tots els equips amb parts mòbils hauran d'instal•lar-se amb les recomanacions del 

fabricant, posant especial atenció en la seva nivelació i alineació dels elements de 

transmissió. 

Hauran d'estar dotats dels antivibradors que recomani el fabricant, amb la finalitat de no 

transmetre vibracions a l’obra. 

Seran de tipus suport metàl•lic o cautxú. Els de cautxú seran de tipus antilliscant. 

Els antivibradors quedaran instal•lats de forma que suportin igual càrrega. 

La forma de fixació dels antivibradors haurà d'ésser aquella que permeti millor la funció 

a que es destinin, podent-se realitzar mitjançant espàrrecs o cargols. 

Les connexions dels equips amb els conductes es realitzarà mitjançant juntes elàstiques. 

La  boca  de  descàrrega  i,  eventualment,  l'oïda  d'aspiració  del  ventilador  estaran 
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connectats a la resta de la instal•lació per mitjà de material flexible. 

 
 
 
4.4.4.  Conductes  Metàl•lics 

 
CONDUCTES RECTANGULARS 

 
Construcció 

 

Seran realitzats mitjançant engalletat amb juntes tipus Pittsbourgh o semblant, utilitzant, 

en la seva totalitat, xapa d'acer galvanitzat de primera qualitat i es respectaran els 

següents gruixos de xapa. 
 
 
 

Dimensió costat gran del conducte 
(mm) 

Gruix mínim 
(mm) 

Fins a 250 
De 251 fins a 500 
De 501 fins a 950 

De 951 fins a 1.450 
De 1.450 fins a 2.000 

Més gran de 2.000 

0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
1,0 
1,2 

 
 

En els cons de transformació immediats a la boca d'impulsió dels ventiladors, el gruix 

de xapa augmentarà en un grau, respecte al que li correspondria per la seva dimensió 

major, segons la taula anterior. Els conductes horitzontals seran registrables, amb trapes 

separades cada 10 m i pels extrems; els verticals seran per la base. 

 
 
Unions entre trams 

 
Les unions entre trams, la dimensió major dels quals sigui igual o inferior a 800 mm, es 

realitzaran amb corredissa-baioneta o altre sistema amb prou garantia. En els angles 

hauran d'introduir-s'hi xapes angulars de tancament. 

Les unions entre trams, la dimensió major dels quals sigui superior als 800 mm, es 

plantejaran mitjançant marcs d'angle de 30 x 30 x 3 mm de dimensió mínima. 

Les  unions entre trams  de  traçat  vertical  es  realitzaran  preceptivament amb  marcs 

d'angle de dimensió 30 x 30 x 3 mm, sigui quina sigui la seva dimensió. 

 
 
Les juntes corredisses reforçades es resoldran en xapa galvanitzada de 1,2 mm de gruix. 

Els marcs d'angle seran soldats i galvanitzats al bany una vegada construïts. Els cargols 

d'unió seran cadmiats. 
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Reforços 

 
 
 
Tots els elements rectes dels conductes seran reforçats mitjançant plecs amb punta de 

diamant; els de costat major fins a 900 mm en disposaran d'un per cada 2 m de longitud 

de conducte; en els de costat major superior a 900 mm se'n disposarà un per cada 1 m 

com a màxim. 

En aquells trams, la dimensió major dels quals sigui superior a 900 mm, es col•locaran 

reforços exteriors d'angle galvanitzat de 30 x 30 x 3 mm per a rigiditzar el conducte. 

 
 
Suports i suspensions 

 
 
 
Tots  els  elements  i  peces  de  suspensió  seran  galvanitzats  al  bany;  les  varilles  i 

arandelles, cadmiades. 

Les suspensions seran amb perfil conformat en fred, penjat a l'obra amb tacs de 

resistència suficient, varilla roscada mínima M-8, arandelles i femelles. 

 
 
Peces accessòries 

 
 
 
La construcció serà similar als trams rectes de conductes, mitjançant tanques i unions 

per plegats de la xapa. No seran admeses les soldadures per punts. 

Les corbes tindran un radi interior mínim de 150 mm i no inferior a 0,5 vegades l'ample 

dels conductes, excepte en aquells casos en què per imperatius d'espai la Direcció 

d’Obra autoritzi un radi inferior. 

Els canvis de secció s'efectuaran amb un angle màxim de 15 graus sexagesimals, entre 

cara i eix de conducte. 

 
 
PASSAMURS 

 
En els passos de sostres, envans i, en general, qualsevol element constructiu, es 

col•locaran passamurs de xapa d'acer galvanitzat rectangular o circular, segons el tipus 

de conducte, de dimensions o diàmetres suficients per a contenir, entre el conducte i 

peça passamur, llana mineral de 25 mm de gruix i una densitat de 80 kg/m3. El conjunt 

passamur més camisa haurà de sobresortir 100 mm a ambdós costats del parament 

travessat. 
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Es  disposarà,  així  mateix  i  a  cada  costat  del  sostre,  mur  o  envà  travessat,  del 

corresponent floró i tapajuntes, preferentment del mateix material. 

 
 
CONDICIONS D'ACCEPTACIÓ O DE REBUIG 

 
Materials 

 
 
 
En el moment de la recepció en obra dels materials, es comprovarà que aquests han estat 

fabricats seguint les prescripcions i les normes corresponents indicades en aquest Plec. 

Es presentaran certificats de proves per als equips i materials que així s'esmenten. 

Independentment de la presentació dels certificats de proves realitzades en fàbrica als 

equips i materials, se'ls realitzaran les proves en obra que s'indiquen. 

 
 
Instal•lació 

 
 
 
Proves parcials. 

 

Durant la construcció es realitzaran proves de tots els elements que han de quedar ocults 

i no es cobrirà fins que aquestes proves parcials donin resultats satisfactoris a judici de 

la Direcció d’Obra. 

Igualment, s'han de fer proves parcials de tots els elements que indiqui la Direcció 

d’Obra. 

 
 
Proves finals. 

 

Acabada totalment la instal•lació, d'acord amb les especificacions del Projecte, aquesta 

es sotmetrà parcialment o en el seu conjunt, a les proves que s'indicaran més endavant. 

Per a l'execució de les proves finals és condició necessària que la instal•lació hagi estat 

prèviament equilibrada i posta a punt. 

 
 
Per als motors elèctrics, es comprovarà que la potència absorbida pels motors, en les 

condicions de funcionament corresponents al màxim cabal dels ventiladors, és igual o 

inferior  a  la  de  Projecte.  Si  el  ventilador  és  de  volum  variable,  la  comprovació 

s'efectuarà també al setanta i quaranta per cent (70 i 40 %) del cabal màxim, havent 

d'ésser les potències absorbides iguals o inferiors a les definides. 

Per  als  ventiladors  es  mesuraran  el  cabal,  les  pressions  totals  en  l'aspiració  i  la 
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descàrrega i la velocitat de rotació i es comprovarà que les condicions de funcionament 

del ventilador responen a les de Projecte, admetent-se una diferència màxima en més o 

en menys del deu per cent (± 10 %) entre el valor de definit i la mitja aritmètica de, 

almenys, tres mesures consecutives. 

 
 
En els elements per a la impulsió i captació d'aire, es comprovaran els cabals de tots els 

elements, admetent-se que la diferència entre aquests i les dades del Projecte no sigui 

superior en més o en menys al deu per cent (± 10 %). 

 
 
Traçat 

 

Es vigilarà el correcta paral•lelisme de les arestes entre si i amb l'estructura de l’obra. 
 

Els conductes horitzontals estaran separats com a mínim 5 cm del sostre i 20 cm de les 

parets verticals. 

Quan un conducte creui, per sota, una junta de dilatació, es separarà del sostre, en el 

punt de cruament, una distància mínima de 20 cm. 

 
 
4.4.5.  Control de CO i Fums 

 
 
 
CONSIDERACIONS GENERALS 

 
La ventilació forçada s'activarà automàticament quan el nivell de CO arribi a 50 p.p.m. 

A partir de cada posta en marxa, el sistema estarà accionat durant un temps de 10 

minuts. 

 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL DETECTOR DE CO 

 
 

En presència de CO el detector reaccionarà de forma instantània i la recuperació serà 

immediata; una vegada desaparegut el gas a detectar, l'aparell estarà dispost per a una 

nova intervenció. Donarà una resposta fidel durant un període mínim de 4 anys. El 

detector serà d’estabilització ràpida, d’alta fiabilitat i de fàcil substitució. Hi haurà un 

pilot de color que indicarà que està en servei. 

 
 
Podrà muntar-se directament en el sostre, mitjançant dos cargols, utilitzant la pròpia 

carcassa com a caixa de connexions. La secció mínima dels cables a utilitzar serà de 1,5 

mm²,  encara  que  en  qualsevol cas  la  secció  serà  la  determinada pel  fabricant  del 



285 

                PLEC DE CONDICIONS 

 

Projecte constructiu d'un aparcament i reurbanització 
superficial al carrer Maignon de Barcelona. 

 

 
detector. Per cada zona s'instal•laran quatre cables. 

 
 
 
CENTRAL DE DETECCIÓ DE CO 

 
La central de detecció de CO serà un equip compacte preparat per a tantes zones com 

indiqui el Projecte. Es composarà dels següents elements. 

Pilot  indicador d'avaria.  S’il•lumina en  el  moment  en  què  es  produeix  una  avaria 

elèctrica en la línia del detector o bé quan és accionat l'interruptor d'inhibició. 

Pilot indicador d'extracció. S’il•lumina quan el nivell de concentració supera les 50 

p.p.m. 

 
 
Pilot indicador d'alarma. S’il•lumina quan el nivell de concentració supera les 100 

p.p.m. Quan aquests pilots accionen el senyal òptic, entren en funcionament els relés 

d'extracció i alarma respectivament. Els relés d'extracció són individuals per zones, 

proporcionant una sortida lliure de tensió, mentre que en el cas de l'alarma només és un 

relé general per a totes les zones, proporcionant una sortida de tensió de 24 Vcc. 

Interruptor d'inhibició de  zona. S'utilitza per a  inhibir els  senyals  durant el  temps 

d'escalfament dels detector (posició baixa). 

Instrument  calibrat  per  a  visualització  del  nivell  de  concentració  existent  amb  les 

indicacions de 50 i 100 p.p.m. 

Interruptor de tall acústic. Té la missió de tallar el senyal acústic del brunzidor i tallar la 

sortida de tensió de l'alarma general; a la vegada que acciona aquest interruptor 

s’il•lumina el pilot àmbar, indicant-ho òpticament. 

Els detectors i centrals seran homologats segons els Real Decreto 2584/1981 - 734/1985 
 

- 2368/1985 - 105/1988 i acceptats per la Direcció General de Seguretat Industrial del 
 

Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
4.5. INSTAL•LACIONS DE CONTRAINCENDIS 

 
4.5.1.  Consideracions Generals 

 
Les mateixes que per a les instal•lacions de fontaneria, a excepció dels reglaments, 

normativa i recomanacions a tenir particularment en compte, que en aquest cas seran. 

• Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio. 
 

• Reglament d'instal•lacions de protecció contra incendis, segons Reial Decret 
 

1942/1993. 
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•          Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda. 

 
 
 
Les empreses instal•ladores hauran d'estar inscrites en el Registre d'Empreses 

Instal•ladores de Sistemes de Protecció Contra Incendis, de la Direcció General de 

Seguretat  Industrial  del  Departament  d'Indústria  i  Energia  de  la  Generalitat  de 

Catalunya. 

Tots els aparells, equips, sistemes I els seus components tindran la corresponent marca 

de conformitat a normes. 

 
 
4.5.2.  Canonades d’A cer Galvanitzades 

 
Les mateixes especificacions que per la instal•lació de fontaneria. 

 

La canalització es realitzarà amb un tub d’acer galvanitzat de 2” per alimentar a més 

d’un equip i de 1”1/4 per alimentar a un únic equip. El muntatge serà superficial. 

L’escomesa complirà les normes de la companyia subministradora i portarà vàlvules de 

pas i de retenció. 

 
 
4.5.3.  Pintura i Senyali tzació 

 
Els passamurs i suports hauran de recobrir-se amb dues mans de pintura antioxidant i 

dues d’acabat. Les canonades d'acer galvanitzat que estiguin enterrades hauran d'estar 

tractades amb pintura asfàltica o un altre tractament anticorrosiu en tota la longitud. 

Tots els circuits s'identificaran amb colors normalitzats i s'hi indicarà convenientment el 

sentit de la direcció del fluid en les conduccions 

 
 
4.5.4.  Conductors 

 
Les mateixes especificacions que per a la instal•lació d'electricitat. 

 
 
 
4.5.5.  Conductes 

 
Traça 

 

Les mateixes especificacions que per a la instal•lació d'electricitat. 

Execució de la instal•lació 
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Les mateixes especificacions que per a la instal•lació d'electricitat. 

 

Les canalitzacions es realitzaran amb un tub metàl•lic d’acer galvanitzat tipus Mètric; el 

cable conductor serà de coure de 2 x 1 mm2 de secció. Les canalitzacions verticals 

portaran tallafocs a 60 cm del paviment. 

 
 
4.5.6.  Equips 

 
Equip de mànega BIE-25 mm 

 

En quant a l'equipament de mànega, s’instal•laran boques d'incendi equipades amb 

mànega de 25 mm. de diàmetre, que cobreixin la totalitat del recinte, d'acord amb 

l'article 20.3 de la DB-SI. 

 
 
Composta de devanadora fixa d'alimentació axial amb dispositiu de canvi de direcció. 

Pannell de control amb vàlvula de bola i manòmetre, 20 m de mànega semirrigida de Ø 

25 mm, estanca a una pressió de 15 kp/cm². Certificada N segons UNE 23.091. Llança 

d'alumini de triple efecte roscada interiorment a 1" gas per al seu acoblament a la 

mànega. Tindrà un cabal mínim de 100 lts/min a 3,5 kp/cm². Vàlvula de pas, de llautó 

de 25 mm, roscada a 1" gas. Portarà muntat un indicador de pressió de 1 a 16 kp/cm². 

Aquest conjunt anirà muntat dins d'un armari de planxa metàl•lica de 1,5 mm de gruix 

de mides 700 x 700 x 250 mm, pintat amb pintura epoxi color vermell RAL-3000 amb 

un gruix no inferior a 60 micres. 

 
 
El pla frontal de l'armari consistirà amb un marc d'acer inoxidable polit, per a muntar 

vidre, amb pany i frontisses integrades i pany quadrat. El vidre serà estirat de 3 mm de 

gruix, amb les cantonades retallades i polides, per a evitar condensacions; portarà la 

inscripció "Trenqui's en cas d'incendi". 

 
 
Situats de manera que no quedi cap punt a més de 25 m d'un equip. I hauran de quedar 

també a menys de 5 m dels accessos. A prop de cada equip s’haurà de posar un cartell 

indicador d'alumini. Situació de l'equip amb simbologia segons norma UNE 23.033, 

dimensions i pintura fosforescent. 

 
 
Extintors 

 

Els extintors es disposaran en armaris metàl•lics amb clau unificada, de característiques 
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similars als de les mànegues. La part superior dels extintors quedarà instal•lada com a 

màxim a una alçada de 1,70 m sobre el paviment. El ganxo per a penjar l'extintor estarà 

sòlidament fixat. 

 
 
Extintors portàtils de pols ABC. 

 

Capacitat de càrrega de 6 kg de pols polivalent d’eficàcia 21A-113B segons ITC MIE- 

AP 5 i UNE 23.110. Pressió incorporada mitjançant l'agent impulsor nitrogen rectificat. 

Aparell conformat en acer embotit. Vàlvula de llautó. Tir ràpid. Provis de manòmetre i 

comprovador de pressió. Amb mànega. Funcionament manual. Pressió de prova 20-25 

kp/cm². Indicat per a focs tipus A,B,C. Acabat superficial amb pintura epoxídica de 

fornejat. Disposarà de ganxo per a penjar a l'interior de l'armari corresponent. Situats a 

les naus d'aparcament segons NBE-CPI-96, 1 per cada 15 m de recorregut. 

 
 
Detectors tèrmics 

 

Aquests  detectors  seran  termovelocimètrics  i  termostàtics  combinats.  Generaran 

resposta davant una elevació brusca de temperatura o bé quan aquesta assoleixi un valor 

predeterminat. Podran muntar-se directament en el sostre, utilitzant la pròpia carcassa 

com a caixa de connexió. Tindran possibilitat de sortida per a pilot indicador remot. La 

secció del cable a utilitzar serà de 1,5 mm². La tensió d'alimentació serà de 16 a 27 Vcc. 

Consum en repòs de 65 micro A a 25 graus C. Consum en alarma 100 mA màxims. 

Temperatura de treball de -10 graus C. Temperatura d'engegada (termostàtic) 58 graus 

C ±4 graus C. Temps de resposta amb increment de temperatura de 10 graus C per 

minut, entre 30 segons i 4 minuts. Material termoplàstic ABS. Color blanc. 

Es col•locarà un detector cada 30 m2, preferentment en la zona d’estacionament. En 

general es situaran sobre la divisòria de les places d’aparcament de manera que totes les 

places quedin cobertes per un detector. En les places dels extrems pot ésser necessari 

muntar un detector sobre la mateixa, amb la finalitat de que quedi convenientment 

protegida. 

També es col•locaran detectors iònics de fums a les dependències, amb el corresponent 

pilot indicador d’acció sobre les portes d’accés a aquestes. 

 
 
Central de detecció 

 

Podrà controlar opcionalment de 1 fins a 12 zones. Podrà governar, a distància, un 

dispositiu d'alarma òptic-acústic, a més del control de la ventilació del local. Admetrà la 
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possibilitat d'efectuar proves reals d'alarma i d'avaria, possibilitat de desconnexió de 

zona individualment, desconnexió de l'alarma interior i exterior, vigilància automàtica 

de la línia de xarxa "AC". L'alimentació dels detectors és de 24 Vcc i dos fils. Podrà 

treballar amb qualsevol tipus de detectors, tèrmics, termovelocimètrics, etc. Podrà 

treballar amb polsadors manuals d'alarma, intercalats en les línies de detecció. Podrà 

instal•lar-s’hi el  mòdul  que permet  controlar el  tancament  automàtic de  les  portes 

tallafoc, l'engegada de l'extinció automàtica combinant dues zones, sirenes d'alarma 

exteriors, etc. i podrà regular el temps d'engegada entre 3 i 180 sg. Inclòs mòdul master 

per al control del sinòptic. 

Tensió de xarxa 220 V ±10%. Freqüència de xarxa 50 Hz. Tensió de bateries 24 Vcc. 

Corrent de bateries de 1,9 A/hora a 6,0 A/hora. Tensió nominal del carregador de 

bateries 27,6 V. Autonomia de les bateries superior a 33 hores. Tensió d'alimentació 

detectors 24 Vcc. Consum en repòs per zona, 120 mA. Limitació de corrent en línia de 

detecció 70 mA. 

 
 
Portes tallafoc 

 

Les portes per a instal•lar als vestíbuls d'independència, seran RF-60, compliran la DB- 

SI i la norma UNE 23.802. 

Tindran mínim 0,80 m de pas lliure. 
 

Portaran frontisses de gravetat, construïdes en acer. 
 

En el cas que el bastiment tingui rigiditzador inferior, aquest haurà de quedar per sota 

del paviment. En aquest cas l'aresta inferior de la porta tindrà una cinta intumescent o 

qualsevol altres sistema que compleixi les normes. 

 
 
Retenidors de portes tallafoc 

 

Per les portes tallafoc dels vestíbuls d'independència, hi hauran uns electroimants a 24 
 

Vcc instal•lats a la part alta de les portes, que les retindran obertes. En cas d'incendi la 

centraleta de detecció tallarà l'alimentació dels electroimants i les portes per la força de 

les seves molles es tancaran. 

Els electroimants estaran instal•lats perfectament protegits, en caixa d'alumini de fosa, 

la que portarà un polsador poc visible per tallar l'alimentació de l'electroimant. 

La central d'alimentació a 24 Vcc i potència adequada, amb bateries i autonomia de 

dues hores, serà exclusivament per als retenidors. 



290 

                PLEC DE CONDICIONS 

 

Projecte constructiu d'un aparcament i reurbanització 
superficial al carrer Maignon de Barcelona. 

 

 
4.6.  SENYALITZACIÓ LLUMINOSA 

 
Els rètols a col•locar seran, tipus A. Rètol fet amb perfil d'alumini extrussionat, lacat en 

blanc (epoxi líquid). De dimensions 660 x 220 x 170 mm. Una o dues cares en 

metacrilat blanc òpal, lletres, fletxes i símbols en material adhesiu Scotchcal 3M. 

Portaran un grup d'il•luminació fàcilment substituïble, tipus fluorescent de 20 W, amb 

sistema autònom d’il•luminació d'emergència amb autonomia mínima de dues hores. 

Acumulador a bateries de Níquel- Cadmi. Interruptor de "llavin". Previst per a penjar 

del sostre separat, per a salvar les conduccions existents i també per a fixar a la paret. 

Tipus B. Igual Tipus A, de dimensions 440 x 220 x 170 mm. 

Tipus C. Igual Tipus A, sense emergència. 

 
 
Els rètols es col•locaran a les sortides de vianants i es muntaran sobre grups autònoms 

d’enllumenat d’emergència, amb funcionament mínim en emergència de 1 h. 

 
 
4.7. ALTRES ELEMENTS 

 
El Contractista, abans de la seva utilització, haurà de presentar, tant a la Direcció 

d’Obra com a la Propietat, els catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents 

fabricants que ambdós considerin necessaris per a procedir a la seva elecció i aprovació. 

Si, a més, la Direcció d’Obra o la Propietat ho consideressin convenient, podran exigir- 

se els oportuns assaigs normalitzats, realitzats per laboratori homologat, per a identificar 

la qualitat dels materials i elements a emprar. 

Nota: 
 

D.T.: Direcció Tècnica 
 

D.F.: Direcció Facultativa 
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